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 كلام نب دعس نب ناقش نب ديعلا نب و رمع همسأو ةفزرط هلوج رث

 ركب نب ىلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب سيق نب ةعيبض نبا

 نأ لدقو هتقلعمب عينت كلذلو مهضعب كمع نشا عرش دعي ءارعشلارهشأ

 مونم لكلو ىشعالاو سهزو ةقانلاو نسما ةعبرأ ن.رغلا فشل

 رعش هقاعيلادعب هلو ةديصق ءارعشلادوجأ وه ةبيثق نبأ لاق همدقت ةفئاط

 نبا وهو لتقو ليلقلاالا ديبع رعشو ةرعش نم ةأورلأ دنع سيلو نسح
 5 ه لذقإو هرحكذ للا ها الو روهشم هلتق بيسو كن نيرشعو كتَقَن

 ىدابعلاديز نب ىدهو ةدبع نب ةمقلعو ديبعو وه ةعبارل] ةقبطلاىف مالس

 ةلق مهبلخأ اينلأو لئاوالا م مهوعضوم ءارعش ل وحف طهر ةعبرأ م لاق

 ف 2 دعا نم نلطشملاو ف 6 |!ىف 0 ةأو رلأىدياب مهرعش

 ةلَئَخا نب ةدالإ نب ةفرط فاعلا أنه مهل وأ ةعبرأ مج لاقف ءأر هسا قاف

 4 ومذِجحلا ةفرط ث لاقلاو مرأد نب 0 ند 1 نب 10 نب ٍرتلا ا

 .هأ ةعمب ر نب رماع ىئب وعلا ةفرط عبارلاو ىلا ةمددج ىثب ني



 اق

 ديعس وبأ نآكو ريرضلا دلا.خ نب دمدإ ديعس ىبأ ساحب ىف .روبا.سنب
 ٌكهأ نم ةعام+ ىلع طقسف مق لها نم نوني انيلع.مجهذأ ةغللاب .املاع

 الا لكيلا ىعلم اوبل ةحلشو وأ اديان 1 !(طاعل ادهم ولي غ اه جيا ليلا
 هللئيمأ لاق لاما كلتىلع نونجملا هآر ايلف ةهيهب دو رتشو ر اج طوقس نم -انتقحل
 لارصرعل ع ايفل ا كأل هذ ادأ عرتال خيشاي كلر ىلع نيملاعلا بر

 مك افاع ةنغا امعنمإ فيعسوبأ ( لاقف ىردغ دن م ا أمأ ىلا :ئعبط نع

 1 اندع .نأ. ىلا ملكتيال ةعاس تكسف انعج رو ناك. نم اندرشق انيُث وف هللا

 زيزؤخرن اشوف وهيك نم ةديصق ارقي. انضعب !دتباو ةرك !ذيلا غرم ' هنفانك ام

 : .هلوق غلب ىتح ىيييتلا

 دي امهءارو دقنعت .ملو اباف بناجلك نمت وملااضاخ:نامالغ
 ويس 0 هاقليس هنأ :تب.>:الف-اان رق. ايقلير ىتم

 قنعيلا زوادتت- ءئراقلا اهيأ اي نق لاق ىتح تيبلا |ذه متتسأ [هف

 رضح نم كسماف دي امهءإرو. دقعت ملو هلق ىنعم :اماهنع لاست الو

 ديعسويأ لاقف هي.ىدتقملاو هيلا زوظنملاكناف خبشااي لق كاقف لوقلا نع

 نيروفوم ادجرو اههيمارم ىصقأ برخنا ىف نيرا ايمز:امهنأا لوقي

 انركتاق باوجلا !فوب كسفنل ىضرتإ :خيش اي لاقف اقتك امييديأ دقعتف ارسويامل

 اندتع ىذأ 3| |ده بنعسوبيأ هللا ةف ضعب ىلا انام رظنف نونجملا لع كللذ

 كف اهنال ادعمنا اعف لكم ند كقعت ملو ابآ خيش 59 ىنعما|لاقف كننع 7

 .رغاشلا: لاق. امكدحا هلدفي : ملام

 رصنخلاب هودع اهتاداس . اعمميمت تدع اذا موق

 رصقت ملو هنع لطت ماف ..يىندنلا بايث هللا هسبلا

 ٠ .هلوق لوالا م بيدرفو هل تقلخ ىا

 مدق ىلع امدق نوعضي اال ممالا ريخ نم جحِذم ىنب ىموق
 دا من هنو بح بقع ىلع نواطي الو ئاغلا نرومدقتي مهنأ ىنعي

 هباحصأ نم ىصتساو ههجو:رمحأ لقو لنهشتابأ تيار بقلف نحا لحقت ملام

 مهسفنأ نم سانلا ن و رغيف نو ردصتي لوقيوهو جرخو هسأر نونجللا ىطغ مد
 هأهب رفطن ملف هانبلطف "سلبا هنظأ كاف ةوبلط|" ةجاورخ" نقي كنعس وبأ َلاَقُف

 ه> < <>
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 لاقف.لل ريت ونجا هلله ىاوهألاا ىبا ىلا تزاخف االنوهلم وذل لك ١
 دانئزلاب اثولَم ئان]دموم.ةب ةتعاكف هجضتقاولف.ةارمآ ةتزبط اصرخ فصي القا
 ضرقلا هحروو ىنعي ةمجاو لالاو لإ ىن لاق هناك ةدئاز ا. لل ذاب لاق 3 راخلا

 اذا :لجرلا ىلإ لاقي جضنلا ىف اطبأ: نيخ .ىأ.لأ نيح ريغتا ىل مخ هلوقو
 .دشنأو لمغلا ىف اطبأو ىناوت

 كا لاق ىنآدنانشالا نايثعويا .انثدخ لاق فيرد نبركبونأ (ىورو)

 ؟ ماشا لوف ىنعم ام. لاقف_ ئعَيصالا لا

 البدل فلاح ىيثالثلام] ةييوتافاطعللألا لامإل
 لل نك هيام سيالو . لدالط فربلا يقم
 لاقو ىعيضالا ِكحضف للأق

 لمتلا عقاوم ىقلت بصل .اهنمضت. ةفطن هترصع

 لنتمل سوقلاب اهعريملن| . ةلكشا ةانجنمةبجوواأ
 انذنشتا 3 لع مويلاك تيارام هللأو لوقي وهو ئيارعالا ربداق لاق

 بالك نئنب نم لاقوأ ناك نبو رمع ىنب نم للفجر ةديصقلا ىعيصالا

 كون نداطعلا وه !دصطلال ةقفعس و

 فرطى وديدحهئمفرطمكل عردمو ىفاطعالا ىللامال

 لبجلاةنياؤغ اديس ن وثالث اويفءةناتك ىنعي (لبك|ةخباو نيثالثمأ) هلوقو

 ىأ زنلا :قيقثرثال لوقو لاعؤلا»: الا تءنيال خمفلاو عتبن نم اهنال-سوقلا

 نكن ضيقا ا1ب ظاجا ٠ لذالؤ لاو ليج ىف هنال ىدنلا رنلاو رن كانه سيل

 حقفو*كاذلا مضب كتر 1؛لافؤءامهوشكو نيلاذلا مكب لنئاذ- اهدقاور لقطأ

 ك انه سيل ىأ.(للب نم .هيلعن ىدعي) هلوقو ةيناثلا لاذلا رسكو ماللا
 رتثكلل للقلا ىلع .عقي ءاملا ةفطتللو الملا -نصتعلاورصعلاو. ةرصعلا وقلب

 لييتلا عئاوم ىقلت أ لزوة ون, لبجا|:نفب نوكي قشلا :ندالاو .دضتبلتنملو
 .موويلا ىفرةاكرالا,.+كوااؤإرطالا لل.سااو نيضتو :لجق ىلا

 أموي انك بهو نب ناميلس رب -هللإديبع لاخ ميهأر بأ نب-تبهو (لاق)



 ىعيصالا .(لاق) سفنلا لهل خي رتست ةفيطل دئاوفب باتكلا متخنلو

 ترضخ ةعصعص نب رماع ىنب نم لئابقو ل رب او 6 ل تلزذ

 عمنجي يا مايأو 2 ملاع ةدحلا ليل مهل خيش مهيفو مهل أيدان

 ةعرق ضرآلا عرق ديلا رعشلا عمسأ ذأف مه راعشأ هنودشني مهنايتف هيلا

 0 ةسأدأو كتمولل ركن رصح رم ىلع ةيلخ لفن ةلننق خردحمب

 ناو منغاذ' ناك نأ ةانثنب هيلهع همكح ”كفنبف : هنجغمب هنأ عرف

 يا اموي .موت رض4ُ ىداتلا لهال حبذ -كلذ لخآ-اذاف لبا -|ذ ناكقرأ

 ,ةاطق_قطيا مهطعب غل دفاخ مقتنب للا
 خرمت“مل / ةعود_ه 5 أمل :طو:مىواداىذ ليعر ىقتدغ

 نتاج نبي ايطمش طبت هتارس لاجم تطع-خب رس اذا

 مو ةبل عمج اهتابلو لف نال 5 ةيقشالا ئئادالاو ةفاهملا .ليمرلا

 ةعساولا "نضْرالا خبرتشلاو نيلت مل خزوت ملو رثصلا نم ةدالقلا عض وم

 لبق نيكي عش ع 70000 :تلقف طالبت جبت اهيل وتفي تخيقر

 000 ا ل خيشلا عرقف (ىعمصالا لاق) ننطني ءلبصأو .ئنظتي

 : لها ؟ روسي 0 59 مث : ملكتيال

 رضخ ةّسلايط .نم ىقني ءالم اهتايرخا. ىف حبصلا طيمش ناك

 رجفلا ةيدرا .قوف اعيشو .دمت . . ىجدلار ال أ ىتلا اهاياقب لاخت

 تنادطي ننعج اس قل) طلاك ' كح هفنسا اتلطم نونوملاك ماقف

 ل وفي وم وونإلا وق وول انسب

 اهدقف كيراف زفتسي انم ا.هدعب ىنذا ىف نغرفتال

 اهدر كاذ تبعي عيطتسا ا اهدن كوت لفيسلا اذأ ف

 ضعب ىنلاس باعد ىبعي نب دمحأ سانعلا وبأ لاق . .هيوطفن (لاق)

 ش .رعاشلا لوق نع انباحصأ

 ا ا ا
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 !نلرقع ةيتانخ ىلا متبقعو أدجاو ىل ايتاع خلا تنكدقلو هلوذ هنغ نوم رغي

 ثراحلا حدمي ةمقلع لاق ءاطعلا نم بيصن ىأ بونذب هدعب ىا كلذ

 يناسعلا ١ ريشا ل نب هلع للا

 توك كنف نمير اعل قف . كمت تنبع تلوح 6و

 1 ا مكيلع ىبتع متبقع نإ دلما تشتت امو

 ٍومتخ و ىعانق مويلا ىلجناف هبسأز ىطغملاك مكيف 520
٠ 

 غلا |ر داش هلوق.اضيأ فيصنلا للاقنو قورعم زامخلاو رامخ عيج روخو

 ىهانت ىأ تسدهانتو كيلا كف ىغلاو من و ات لو متويالىذلا رداسلا

 لل ٌتدايص ا الإ مم 2 لال رووهشم 9 رقد كداض لق ىهفس

 ناؤطلا 0 :نماطاو نك يو هل عاطتسي الدف هرأرق 8 نمل لذ ىل

 ةدشللا تراظتىا مهبيصت ةدش دنع برَّضِي رارقلا رقلاو لوزنلاوهو

 . كدي ز نب ىدع لاق « رقب تعقو» (ىوريو اهرأرق ىف

 بيتع اهرغاصأ وجرت امك رقب تعقو دقو اهيجرتإ

 هتسرو ئرتنشلاو كيكسلا نبأ ىتنآور 0ث تقفح فا هلوا ىف تنيب ىلعت

 كفاوض نم هدف تاك أهف هقيلعت نم كذا نة تندبو لوالا ياو 0

 نتمالا ْند 5 ةءاربلاب هعنبأ و رك روصق نمف 00 نم كدف أو هللأ نمف ٠

 ١9007 ةنس ىناثلا عيبر روش لئاوأ ىف ىطيقنشلا

 هج 2 ١
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 هب اون دولل نق لاثك نال" كاياؤماتبا طقم! ةفيطر الغ يعم
 " هةعبض 8 لِما هال نعي 7 أذاف مهتتا ىذح تالت

 مهلو ةنيكسو راقو مهيلع مهنم رفن ةينامثب تره ىتح هرمأ ىلع لبقمو
 اه-ت"ربخاف ةمأ اهب 'ترثف' سعلا ئطعت مِهْيَأ مهيف سرفتت تماقف' ةئيه

 مال اك -- 0 تش معبأ نع كل ونال 3 0 قم

 0 1 هلع ةماعلا 000 ناك لقو .- .مدنع

 ادا ال4 لا 6 دواس كو

 رسخ نم ىحلا عنميالو ةرضْحلا لكلا الز نثنلا ىذؤاشبلاب لها 1 افشل لئقطف

 ْئَكا- نادلوو (١)نبللا نم اش ىلا قرط ةفاقذف ::!نفانماو :.:!و زمتثا*نأ

 اهبتسك وهو لبالا ناعزج اذ كا ماقف هدنغ .نوثنحتي

 اوطاسو|ىلع اهقانغالو :َقيَقِح اهرخ الو .قيحز اهلؤال اقثنف موبلا اهفَدقفالدنج
 ازدالوأ معطمو هأني رغد: انفاحو .انعد د! انلوأ ..كلايف ا د

 نبح هبضغ لييثف !نهامأو.. انيلع تيعااذا ةبرك لك ٌجرفمو .اًنوتسادا

 لمحت ملو .لبقشيجلا ىفودبغ لهأق .ليسىضري نبح هريغو ليو بّضْغي
 لجعل اكاع مله ةعز رفق . . !لهامأو لح الو ندأ اهروهظىلع هنم مركا

 ..هعمو زغيأل ,شدجح اح كقو مي 8 دك هربا هعبعج انرقىقل نأو

 تلوانق“. راذووْداَخأ راقغىطملل. رانولدَمَعال. 00 . امسك [لخاعاو

 مهايأو ايفل ]نا س) د دوف نان ها مده كيس ناكو كلام ٌننعلا

 هيلا قكتاو. هل وفي ةفارط

 رسعلا ريسيت راسيالا ىلعو مهمراغ ىلع نوحلي ال
 رم ريغ بونذب متبقعف ابتاع 0 تنك دقلو

 3 ىنعي رسمهل لإ هلاخدأ 0 ريسنت و ا خدع مهو رسي 0

 تبوصنم ىحلاف ناَعَح نئحلا قرط لمعالا لعلو لضؤفيولا ا تدد١و !دكه 60

 ةفورعم لئابق نءشلاديدشتو ءام ب تع ىاوهو لاف ناّشّحو قرطل هيلوعفقيلا ىلع

 : البلاالا نوكي ال ىورطلا نآل ”ةكقن عشاق ال لثكلاةريفو
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 ' رطشلا موقلا ىف نوعاسلامعن . مهنأ ام.دق سفالاو ىتلاخ

 معن لمعتسا  ةفرط .:نأ.ىلع ىدادغبلا لاق ىظرلا دهأوش نم تيبلا

 ملعب ىف لح راك, ام لك ندجل نياالاف نيعلال سكر لرونلا عيفي كالا نا
 .لوالا :حتفب زعمو فخ وك كيلذو تاغل عبرا هيف مهلف ىقلخ فرح هيناثو

 هستفاوطه (لوألا ان لفلو: ئاثلا فتكا انيس :نآوا لضالا قع ناثلا لزلسكو

 ةلاشكلللا .تلعلتا كبش ناو لوالا ىلا :ةبكلا كلقنا|ة ركل إف

 (نالع دبأ يدر لان مقص ع لفسلا تليد .٠
 ربملار مالا ف نوعابنلا معن. .مدهنا :ىمدق . تلقا ابم

 مزق عايل ىلإ نمل مميضع جلاب نرسل و ةلشملا نيل يفي 1

 انيهبلعو ةينثتلاب اىاماابق يىورذ تلقأ لعاف ئمدقو عفرلا لالق الأو ةيمأود

 اضيأ:ىئوارو ءابِغف: هلوقل :ليلعت مهنأو ققتلفا نيدقتلا ]يودع ثلقأ لؤصفيف

 دكر لحفل مدقلار تاس ىا لعتلا نيبتال لعانلاو (اهلع أنمدق تلقا ام)

 سانلالاق نيزلا مه موقلا ءالءوه أولاق ىأ (مهموقفف مهنا أودان مدر انوا

 فوذدحم. حِديلاب صوصخيلاف نييلا رمالا ىف مه يو املا معن مهقح ىف

 نريفاسلا معن مه ىأ مهبلغ ىأ ةناحصأ ع نلف بأ نم لعاف مسأربملاو

 موقلا ىلإ لوكا أف مث هعفد نع سانلا رجع ىذلا بلاغلا رمالا ف

 نطلق رطشلا ,كضاوؤ. ءابب غلا نسانلا نه ءانعبلا نكحيإ )|

 ضرالا نم ةيحان ىف ي_خأ دقذ هلهأ نع دعب نم لكو ةيحاتلا ريطشلال صأو

 ردخ أدق هلوقو ةيلع قوطعم سفنلاو !ديرم ئتلاغ نأ ةمدلك نك مهفو

 هلا ىنرأا ىو تس عنمي الو معنب قلعتم فرط (ككللا هارلسا ذ

 .هنم ضرغلا هأ ميدقتلا هيف رفتفا قارط هلال

 رزجلا ءادبا ةوتشلا تلغا اذا نامقل راسيأ مهو

 داع نبأ وه نايقلو نمد مهدحأو يالا حادق تاكض) رايسبالا

 روكذملا ميكحلا نامقل ريغوهو دبل اهرذأ ىتلا ةعبسلا روسنلابحاص ٠
 مج دادبأواف رتشملا نعم اتاي 3انوطخلا كلا رتشلل 3

 افا اميل عج رذلو ةرووجملا ةقاتلاىهو "رو زجلا نم تيضنلا قتفو دللب

 ةقلايعلا نه ىح ىف 0 3 1 تامل نأ لاثماىنىتضلا لضفلال اق

 سعلا !نهي ىقلطنا هل ب راجل كأفق مث انبل هل اسع اليف برع مهو
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 ةبلص اهرفاوح نأ لوقي همضز وجي ءالعفو لعفأ معمج العف نا مدقتو رمسأ عج :

 *هنلاوط علتو قنعلا وهو داه عمج داوهو تفرش تفانا خلا تفانأو هلوق

 اذا اهنال اهب اههمش ةرتشق عمج رشقلاو ترششق تبذشو عِذج غمج عودذجو

 7 : ايلى حلب 2200

 رهبنت نا ام فاوجالا بحر اهل زاوجاب ىديالا تلاع
 لالا كش اهئادحأ نم راط اتنهلا ام اذاف ىدرت ىهف

 تالة يتلا ةارفخلا ترو طالب والا تلوح الاوز :كفلت دا تاك

 نسقنلا عاطقنا راهتتالاو ةدئار و نهتعت“ ملم“ .ازهبفت بلا انتو لما حوالمم

 تيهلاو اهرقاوعب ضرالا مجرد ىدرزت خلأ ىذرت ىهف هلق ءايغالا نم

 ل1 هول هل دق | ولازابقلاز رشيتح هودع نيرفلا اهنجا وهو كتلهلالا نم

 لاقي. اهل سراوفلا ءايجإ« اهئايحاوب رئاطلا راط مهل وق نِم اهرهض نم لاَج

 ' رزالاو هوعنو جرسلا تبيح عاومع ريقي هتيمحأو. قزرع !ذأ نسر فلا ىمح

 : .هب رزتّؤي ام وهو رازأ عمج
 رضحلا دج اذا تايحلسم ىحتتت امارتو تارئاك

 اريث انا رت نيطلا |لاعرك - ميفازفا ىف ةناغلا قلد

 ا انا عزو نيعت اضت لم, لع وكمل اهنانذا تاخئأر كارثألا
 ماوكسو لوالا وضا واصأو ويدعى سرفلا عاقترإ زضملاو فتحا بج ولا كابتيم
 نريوع رسم ىأ ةراغلا قلذ لوق لوالل اعابتأ انه يناءلأ مض ايناو: ىناثلا

 لاعرو م-ه) ثيغتسملل مهتئاغأ ف مهعأزفا ىو اهيف نومدقتم ةراغلا يل
 , رو ملازم روز ثتاعامج ايا رعاو اهناغايج ربطلا

 رفعنم ىمك مهنم ىني اه. اهنيب.ىعرص لاطبالا ردن

 ١8 ىس نوع ىنانلا باصالان تيليعة سيق ييدبل :ءا دفق

 . ثرتكيالف: كنع هتعارجا لطبت ىِذلأ وهز لطب عمجلاطب الاو كرثن ردن

 لازي ام ىني امو لبغلل اهنيب ىف ريمضلاو مدير صا عج قعرصو اهب

 لقن خلا ءادفف هلوق بارتلاى هو ءارفعلاب قصتام رفعنمو عاجشلا ئيكلاو
 ساتلا فاما ان. لم اوغق :ئننلا ءادقب نسفن لوقت “ئؤيتنشلا نع ىوابغبلا

 رعاشلاةلدبتوبا سيفو هل ءارضلاوءارسلارضلاورسلاو مهرضي وأ مهرسي رمأ نم



 انه زثونو سانلا عؤجو ناكزلا' ةدش نع اهكشين ىآاًهمْوَركم 0

 اهيا تورش ة ل مع هاما جلا للعلا قا وو تياط نأ نانو انسفنا ىلع

 ميف برحلا ىف هوركم اهباصا اذا اهنال ليغلا ةوركم ركذ امنأو مزهننالو

 012 ىاثلارتسنلا انه ىلع لوي منعت ئانلا »كيلا مهبيصي نأ ردجأ

 نيغلا كرحو عزفلا رعذلاو دتشاو بلقلا ىف .رفذلا ماد ىا :رعذلا جلدقو

 اهلالج ا هيغل ىلا ادارو اهنم ]ودرج نايتفلا اهيأولوقولافلا ةكرحا اعابتا

 شوكت ىأد درحتف راتخت ى :لا ئه ليخا نم ةدي رمل لدقو ءاقملا افوكا راملو

 لا اعابتا ىناثل | 4 ارجو نفت عفجي ندبتو در 0 ذارولاو ناومالا مهم ىف

 ةرمح ةرغم ىف ريحالا نفسا :* فانها ثتهلللا نسب لعملا ن م ةرولإو 2

 .كسماذلاو فرع 1| ير ع

 41 نب الد أاذأ تادضهو حقو روخحذد بيباعي نم

 ليخلأ هي سدير نوهشك سوف وغيو جوعأ“ ىلإ ت تابوسنم تايجؤعأ

 كح 1 عاف وهو و عع بزشو 1 وط عمج لاوطو . قالا

 مامت 55 عمتجأ هن ىذعي نطبلا مناك ما أهماع مايقلا نسج ةقنشلاو

 ىرخلا ىلع ىوقتل ليحل (نن و روضي خامتولا اودارأ أذ اوناك :ريضلاو محللا

 ل دوطلا عي رسلا سرفلا ا ا بيباغي خلا بيباعي 00 هلوق

 رفاخلا قلص وهو حاقو ب 0 ردقلا َتسبلاوأ هودع 3 ليلا ل 11 ا

 قعلاو 2 1 ١ قرعل ا 0 5 جر تاكدقيل 1

 معلا كثمنفو 0 اهنأ ى ذدعد ا ا ا أن ما ارينا نموهو راذع فج

 .لثلا دامج ىهو فتتياغي نم ندب يا نم طز 00 15 ةيوق ةئنهلا 2

 رمس سيطالم اهيف تبكر لجع جوع قوف تاللفاج

 رشقلا اهنع تبذش عوذجك عساست داو لهدف تفاناو ا

 ادم نأ جوه مئاوق قوف ىئإ 0 ةفص جوعو تانغردشم 2

 ىذعي لوجع - لكعو دايجلا مف نم وهو اهل عرسا كلذو ةمدقت سود

 ظلغلا وعيلأوهو 0 ل 000 00 قسط الملا : ةكرلا ةعي رس اهنا

 روسو ااقو | اذا اا سول افاك اهنا لاقي ةزاهفلا سقكل



 ىأ نجلا[ نضنلخ نيل ةعافلاو ا اهو ريقت نايا ويزن ا ير

 هظفلو (ريعضوملا ىف :ننخي درزملا ىو رو همه زرعي انناوأ: هم زيغتيااينا

 لاقل !ليمبال/لاط اووف:لصلو لص هتحتار تاربغجو بغا اذا عئشللرلاقيو

 الا فم ني ارقتصم 1 اذا كلذو مخاو مخ لاقيو نئناو نتن

 دشنأو هيلع دشني ام ْن سحأ .ةفرط .تبْبو ناؤزخو زبخ لاعتف محللا ينبع
 :كيقنحي 3 ىلع كربلا

 زشي حيماسم رزجلا ةفآ .. اننا ركب ملعت دنقلو
 رقوعورلاىفوىارلاولضاف اننا 2 ملعت دقلو
 ربملا ىف الا ىلع نوربيو مهرض ىذ نعرضلا نوفشكي

 ملعت دقلو هلوق ل |(ق ىدادغلا اهحرش 2 اهدعي ,ةسمخو ةئ الثا أ تاببالا هله

 مع ايلا نولخادلا رسيلاو ءايغسالا خب يلوا 0 كر 0 خلا ركب

 تيثن لب عورلا دنع فخ الو ارت للا مدنلا هل لاق نيم

 عدذتمملا نا ئى الا ىلع نو روظيو 2 3 تنودرددو 0 :نفاوتنو

 رمأ ريخلاب عرذالا بحر 57 نع مهمالحأ ل
 رفن أم ةامح سانا ىدلو ةح وفسه ةراغ ف قلذ

 الخ و هنع 0-5 مهراج َلَهَخ لأ لوقي ميم الحا ا هلوق

 رمأو قو رعملاب ردصلاوعسأو ىأ عرذالا بحر هلوقو هلهِج ىلع ووُئفاكي ملو

 ةراغلا ىلإ قوع رسب ىأ ةراغ ىف قلذ هلو:و رمالا ريثكلاوهو رومأعمج

 هدردشعو همي رح ىه# ىذلا وهو ماح - ف1 5ريال لاقي و ةيوتسملا

 هل رش لع رددت نأ ٌئنظ ىلع باغيو سلا لآنلاب هةنف كه هأ

 .ملعأ هللأو ىنعيلا|ذه ةيشيام ةلمهملاب قلد ةدام ىف سوماقلا ىقو كلذك

 نعذلا جلدقو ىعادلا اعدو اوعزف امل ىحلا ىدان نيح

 رقشو ادارو ايتام أودرج 20 ف نايتفلا اهيا

 دلع ايزل ةابغلا + لبخا هطياكرار لم يس لوقت يشأ كل فيتا



 5 لغلاو نامل يبا كلذو 1 ءاكسلا قف كي ري ةاتشملا ف دي

 م اني ةيداملا نإ[ وعدن كك !]ندالاو أدحا نضخالو ماعطلا ىلا هد وعلب

 لوقي مدهمعي الو م-هصع نأ ىهو ئرقنلا وعدي نأ راقتنالاو هيلا نىعدي

 ديحلل ابلط نوعي مهنك الو هتافاكم ىف نوءيطي نمو ءاينغالا نوصخي ال

 نيتمصب زطقلاو ىوش اذا محللا ةحئار مضلاب راتقلاو دجيلا تاياعللو

 تاتقلا حير ناكاذا فام نلاهوسبو معطن نحن لوقي هب رذستي ىذلا دوعلا

 .ماطلا كلا ةجاداوحيملا نسل هيف [هامل اديحلا ةهتاز ف! نس موتلا
 ريئنصلا جاه نيح قيدس نم انيدان ىرتعت. نافجب

 هيتأتو هند 7 نى رثعت ىنعمو وأ افحلا 00 ىأ خلا نافعب هلوق

 ليتجنلاو عانس (نهلمطق ينيدشلا ب تمئتشتح ازعل ضال
 . 3كلدك# هدربقيش ماتشلا|نيانض حاحصل بحاض لاق م نرش

 نيكس نانا, لامن للا فشناو هيلا رسكو .نازنلا يتلا
 ءابلإ تيك رعب اهناو ئلجيب ازكي نأ كينجيو درعشلا مانأا هون ١

 قع ناك لاقو ةنك اش مابلا ناب صئاصخلا ىف ع 05 مزجو هأ ةرورضلل

 قف .اونك مل قع فرم ءارلا نال ةمومشم ءانلأ نووكت رنا نر تسلا

 اا ع كدا كن ا هني رجب :هب لعفلا لأ ةفاضالا
 ناف ففارعلا 1ما) لهو ار تنكسر كاك اسنلا ءابلا نإ ارا

 يلا ركبف لخلا] كا اذن 0 هر ل اف ا
 : .اةنم نهرشلا 7 ةرسكلا لق مث لعافلا 1 لا مئاثطملا

 رضتدمللوا فاضضالاىرقل 2 ىذت ال ىباوجاك

 رخدملا مك نزخي امنأ اهم4 انيف نزخيال مث

 شوك وق ةدباج عمج 9 * لرالا تيبلأع وش 57 ىلا لاق

 ةعرتملاو اهيظيعو اهتعسوف اهب نافل هدش عمد ىأ ءاملا هيف ميظعلا

 رضنعملاو فيضلاب مايقلا ىرقلاو لازتالو رتفتال ىأ 7 هلوقو ةءولمما

 رضحت لهزحاو ءايهلا رضاحولاو رضتحا نم لقأ ف مس | ءاملا "قع -لزانلا

 أرضا“ ن .راك ل "اه | شداج نملاكشأ ا اذا هلال لاا :نؤمدكح

 ءانبلا“ةغيضب :ىنرق نأ "جلا نرخ المثكل هؤت*ءا كرمان ل 2لاوان انلا
 لعاف لعف لع قطف درا اعل | لدبي. لب ظفع ىا زروال هانعمف كؤهجملل



 لاب ربانولا | ون د وتل - يميرقر قرويسولا اهدانابت
 تملا َّ ةعلطلاو ةءارحلاو مادقالاب 0 اهل خلا مهنأ ودار مث هلوق

 مهلذخأ وهو كلذ ىلع اديزم مهل نا نيب رملا | لاعف]“ نمي كلذ. نزيغو

 ةفخو ناجعأ رغفلا ن ال كلفب رخفلا 0 فلولا نع حفصلاو وفعلاب

 د اهعومجمو ةقلانيلا ا لاجل او سارع يدي طرا دل

 اقر ماع ةغلابم روفغ عمد وهو رفغللوعفم مهبنذ ع 0

 أوداز مث هلوق لما تايبا حرش ىف ىيغالا لاقو روخ مع أضيأ نيتمضب

 ريدقتلا أودازب قلعتم قدا منوف ى االؤغتو ءاعلا| دق يابا ا

 1 ع رع ب ع و ارا ياي جاسم ع

 روهشيلاو تنكلاروجفلاو نوبذكيال مهنأ ئنغي ميلان رج ريغ ىوريو
 .هجوأ قهو ءاخا ةيآور

 ركبلا موكلاو لوشلا ءابسب اهب اوفاط نا رمخلا.زعت ال
 رمطو نومأ لك أويهو اوشتناو اهوبرش امااذاف

 اهب أوفا امو اهنا 5ك ا نيبو, مهندب لوخبال ىأ رمل زعتال

 أهردسفت مدقتو ةلئاش ءمج لونشلاب أه ا لؤشلا ءاببسو اهوموأ بو أاهولمأت

 أ اف هلوق "نو ١ ع ااتررللا ركبلاو كالبللا ةهنظع ىفهو ءام وك عهج موكبلاو

 ةفلويلا ةريقلا تفي نوخإلاو .اوطصا بهذ أ 07 اردنا 511 0 م
 كلل رسكحب  ليطلاو ليخأو ليدل نم اه:راثع نم وي , ىتل : لأ 0

 ق اقخلا لجيطلا سرفلا

 رمز ريغ اددوس أوداسس مث مهئانبآ نع ددوسلا اوثرو

 ضرالا نونعليد هنيئا كسملا قيعو ابعد ىلع فلم انأر
 ةرط كد د ١ و تكاديلو 7 ةذوطغي و ءالبخلا نام اهيلع مهرزأ نو ردد

 هةدانسلا لدول و ءدبلاب] 0 ل !ثرأؤ < ةزاوالا

 .ليلق ريغ رمز ريغو

 رقشي انيف بدال ىارتاالإ ىلفجلا وعدن ةامقملا ىف نحن

 رطق حيز ما كاذ راتقا,١ موسلج ىف :سانلا لاق نيج

 لوأ.م ِ ءالإ كأن ل أةف ىداد خد || اهدرش اههماي ائللاو ناتييلاتو نأ ده



 5ا/

 راض نول زم كفار قفؤؤسام ٠ ينباع ا رقلا نا
 رضا وبكن الو ريخلا حرف  انفلت ال !دفنه :قداصن نأ *

 رذه جوه الو نداكتتا يبغا :!ئئعزو ادن كاف ةلداغ لا

 ءايلا تلا وباع الاهإ او تاق اوكشد نيل: عيكعتو رواجا

 ةلسبلا نم لوعف رروكتوا سوح قنصف ىاعوب هباصأو هباصو هب لوعفيلا 2

 رثكنالوأ خو رفعمج حرف اندجتال انفلت ال [سيفن اسفنم بصن نأ :فداصن,قأ

 ملاتنال رض انباصا قا ىا ههجو ىلع. بكتا ابك نم وبكتالو زيألاب خرفلا

 شاكناز قليلا ”ةدشلااوهاو باغلاد سا لثم ناعجش مه ئا تاغبدشاوزىل

 وهو اكرر ج ؤهلا,نم لعفأ ج وهأ ميج جاوهو قيعضلا وهو سكن عج

 .مالكلا ريثك وهو روذه ميج رذهو عرستو شيطو قمح ىف لوط

 ربتؤملا عرز رب الا حاصي هلثم ىف ىذلا لصالا ىلو
 راك منسى طق دل للطرب لعل كااجمإو لجل

 لاق ىردكلا تهاوشلا فئدادغلا اهدرش امهدعب ةثالثو تانشلا را فق

 متي هلثم ىف ىنلالصالاىل لوقي خلا" لصالا ىلو هلوق هحرش قف ماعالا لاق

 ىعاشتملا ريثوملاو ةيلع مئاقلاعىبشلل حلصملاردالاو عانطصالاو 0

 ءىش لك ىف ماع وه مث لغنلا ىف رابالا لرعتسي ام رثكاو حالصالا ىأ

 مهتحاش ىأآ ءانفلاو ةءاسلا ةءابلاو ةعينصلا ماستال الثمت «برضو

 !فهو ءوسب مهدارأ نذل ةشحو ةرغو ىهو مهفو رعم دارآ نمل ةلهس ةبيط
 .اهقدشأو بناخلا ةنهوشخ نع ةيانك وهو شحوتملا شحولاو لثم

 رضتحم سأبل دواد جسن اوسبل ام اذا مهام مهو

 وهيل ءاط با هيلا لبر" ةماشأكم :موعتلا قتال
 لوقو مه لاجر ىأ لاف هناك بجعتو ميخفت |ذه خلا مهام مهو هلوق .

 و

 هيلع ذوأد اوليع نم ندا اهو اولمع جسنلاو عوردلا ىنعي دوأد حسن

 عيتجملا روضعتملا رضتحملاو رمالا ةدش سابلاو هيلا بسنت كلذلف مالسلا “

 رضتحم ىوربيو مه كاتم :ئاف :اوعلستأو عوردلا اوسبل اذا لوقي هلا

 أضعب مهضعب قس ىأ هب رض لثم !ذه خلا موقلا ىفاستو هل وقو رضاح ىل:رشكلاب
 ىف ناّرشلاو بارشا| هيف ءانالا نساكسااو اضعب مهضعب لتق ئاو رشم شاك

 . ريحأر يث لرجه وه ىعيمضالالاقو نايعنلا قئاقشر ةشلاواضيأس أك «للاقيءانال



 0 فس الو اال لل راح ضرار حيو و طارح يتناطإ تيدا
 يل لل ١ را يوزن يلا ضرألا طالبا نكس اجو مابلا
 فتكك رز قفو هدنع شطبال قيدعض ن وقومو مالكلا ف ايدلعأ اهنا و اهتاسلن

 حالصا قو مسجلا ىوق تاتا لأ بع هنأ لوقي رهظلا راقف رسكح

 00 الناب ةنمازج !ةلقلا انتبلع ماج لادم اذ جيدصم نيالا قطنملا
 كيصلا كا ةفف] هيف مولوت قوفي تامل ناقل وما كب[ نلاجدلا» يف تدبلا
 001١ اللاولا ىارلا تم وكوت ناخ] رف نا ورافق نم تانك رف ايمن راف
 ميرك باش هنال اهمالكم قءوسي اسم ىلع ربص| ال لاقو ةأرما: فصو
 الفا لذ اراها ملح لام وناينا هرقل

 رفظلا لك الو .ليللا بهرأ مره نم فلاد ريبك ال
 ردخلا مويلا ىفبرجلاضاخملك  اهناملظ ىلعز دالبو
 رعم موثلمب ضرالا ىقتت ةرسج ىتحتو تنطبت دق

 ل رزط ىلإ وطلا لك الو فاه ليلل] تهراو :نيعيلا ى شه: عما قلاذ
 لعز دالي ا ةفابو لوف 1 هشطبو هتوق نع ىنك ليلك ريغ

 قنعي .دربلا بيدشلا ردخلاو قونلا نم لماوحلا ضاخملاو ةطيشن ىل اهناملظ

 ياا ةرسجلاو اهنطب ىف ترص تنابت ماعنلا ريغ اهيفسيل ةيلاخ اهنا

 رسكلا مث رلاو مثللا و موثلم فخ ىأ موثلمبو قوتلا نم ضرالا ىقشنو

 فرج إس ه ذأ نضطر

 طل ىلا تلاع ويكي تع“ قوما ام لذا زملائك
 رس ريغ بوطخ ماعلا ىنبات ىننا ىنادعو رصع كاذ

 رمتسملا ىوقلا دوع ىرتبت اهلاثما تثدح رومأ نم

 رتل للم املاك رجاملا كفو 0
 000 01 دول) فقملاو اعمار“ ةدحار ناكلا قات 66 رفا وشو

 لالا الو تلعت ادعو ىضم نمرق لعفأ تنك ىنلاك لد لوقي رصع

 * قختال ةحضاو ىأ رس ريغو ميظعلا رمالا وهو بطغ مدمج ا

 دوه نوم ذوخام هتئج صّعشلا دوعودهبي رب دوعلا تي رتبأ نم تحنت ى رثبتو
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 . ذاملا تاذو ءاتشلا نمز:اوماقأ:أوتشو ةفو رعم ضرا دحنو رحلا ىئآ ظيقلا نمز

 ْقظغنه وهو "ننثا ةبنكدد لكك رم او+ نو عم رجق, ذاعتلا لطاوتنميللا

 1 بو وع دركوتو ىداؤولا

 رصخ ةوذلمب حارلا ةوفص . اهنايحا ىلتع اهتم هلف
 رهظلاب ىرجيمجنلاهيرتو. هعنمت دقف هلونت. نا
 .يكليملاب ىازج طحبشاةنأذؤ  :.اوإحب نم ةةيككمنع ىف لل
 اهتيراهم (اننمأ اهن اوفو ريخلا حازلاو اهنم تفو لك ىلع اهنامحا لع

 لاقي انها ليتقتلا ليونتلا (ىق) .دراب رصخو هنب دلي ءامب :ىأ ذوتنلمبو
 هلة يش يل الن د ىراعن ملظت ىأ:ليظلاب هتيطعأ هتلوبنز هتلئو 00

 طعشراي دارأ ةدش ىف ةركسع ىف ةفرط ,لظ ىإ,,(ق) خلا.ةركسع ىف لظ

 ةنقب درس و تدكسلا يهنأ و رم نط بر 0 ]لهو 8 يعبأ 3 ىأ

 :طايسنلا لد ناشنالاو ىردتشلاةلآو ) نك طلاس ب

 ل سس توق ىلعل ةرم“اهأون تطش نلف

 رغلمرلا حاقكت يتش نع. تمشتباامأذا ولجت ندان

 ماللااضيا أهل لاقيو رذقم مسقل و ماللا اهل لاقي نّدلف ىف ماللا

 .ًاهنض لع وك اع رك تعيد ئوبب ؛ لأ ايتيج اهاونو تداعب تطخ نا

 نع ىأ حجلفم' تنتشو. كعحضت 1 7 مسجلا ةميظع نذدادو

 تبن جنوبابلا وهو امهنف مضلاب تاوحتلاو ناوخنالا 6 حافالاو تينش َرغُي

 "رمل ىرف هيو خل :هنآل لمزلل "هقاّضإو ءاسنلا تاس هس بشل |
 .هردغ نم نول ن ولكي ادن لك

 رشا لوضع سيلا درب " ةليتم كسل شلال
 اقل الاب عاملا بتمر ةاييميء ديت علا

 دقئتعت رعلا لاك انه ةيلادلا حرش قب مق خلا 00 هتلدب

 نانسالا 2 0 يلا زيوغتلا 8 دربلاك انانسأ ىل اد هدف

 باضرو نانسالاءام اكرع بيحلاو رهظت ىدبتو اليعتسموأ ةقلخ ناك ءاوسأ
 0 2 ذرابلا رضشإو هاف كسملا

 رطبسم طالب طسو اجسف ةعلت ىف فىجرح هةفداص

 فشق ناوهومل تسل نكلأ اهسسلا ىشش 00 ١
 خا
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 رزق تيلالقيم .لؤشظلا -دقر. ةويبن ام اهنا: :ىتملت-ال

 ٠ رضخلا. جيلاسع فيصلا .تبنا امك نداميرخملا تانبح

 تاليلق ررثدلو نهلشيعيال تيلاقم ةمدخب نومتهيال قيصلادقر (ق)
 11 0 الكتب ناني يملا لبت:ننداي يهب يئاعسورخ تاني ر دولدألا
 نهنإال زخ تانب نيمس نار زيخلاك داقي مث فيضا|: ىف جر ضينأ ءىش
 جولسعلاو جلسعلا سونماقلاى و هأ ةروخ: ضرالاو اهنيقسي ىأ ضرالا نرخمي
 .نانضقلان م َرِضْعَأو نال ام اهيضب

 رطع موثلم توصلا ميخرب مهريع اومز موي ىنوعجف
 رهزلا ,نانفا لمرلاب ىرتقت . لفطم ةاهم اجثك اهلو

 ريعلاو ليحمل ةمزالا اويف اولعج مه ريع اومز مويو ىنوعزفأ ننوعج
 ىلطم رطعو باقنلا نم مفلا ىلع اموهو ماثل هيلع موثلمو ةلفاقلا رسكلاب

 ةرصاخلا نيبام وهو حشك ةينثت ةاهماحشكو هلهس هنيل توصلا ميخ رو رطعلاب

 0 دلو ىأ َلفط اهل لفطمو شجولا ةرقب ةاهملاو ىلخ أ ماضلا ىلا

 اهنم رفصالاوأهر وو تاسلل ىنوكسلاءلصإوكأن رحتلات ره زلاو عاونا نانفأو

 رمسلا نانفاو كاضلا ضفنت"- ةدّجوذ اهل ىردملا ةباَج

 رح قلظلا صخرل ونمت فرخم  قوالاف قافخ فانك | نيب
 7 2 ايل 11 نانو نع 1ذ وما ة ةاسلم قذعلا طبل 83

 كي ردتلاب نتف فج َنانفالاو حك ربلا ريلسلا لاضلاو هنول قنات ةرهظ 0

 قنكح حمج قاثك | نتب ىفورعم رجشوهو ةريس عيج ريسلاو نصغلأ وهو

 ةاهمللةَفَص ف رْخخو لمرلا نم قطعنا ام ىوللاو عضوم قافخو بناجلاو هو

 لفطمو يو ثنؤملا هب فصوي .لعفمو ّفيرغلاّت قو_ىف ىه ىأ

 هنا ىتعيهتيلاأ :قلطلا ضخار دلوا قلظلا نمخ لو قلعت وتعقو

 : قيس دم سيواعس

 ٠ ركبسملا .بابشلل ىموقلاي .ةدجن اهيلع فرطلا بسحت

 رقوىينث نم ذاحلاتاذ لوح اوتشو دجنب اوظاق امقيح
 اذاف اهِفْرَط عف رت ,داكتال ف رطلاةنك اس ىه لوقي (ق) ةدشلا .ةدعنلا

 ثاغئايس بابشللو تاغ نيموقلايزوءاها!اهتنعتل ااهيلعا قتلغلا كلذ ,تقلظ

 أوماقا:|وظاننق فتمملا ىاركبسملا تابشلا نم. اوبجعتو اورظنأ .لوقي .ةستاكول
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 رعتسم نونج بحلا نمو رهكتقاشما مويلا توحصأ

 رستسم بصنب .بلقلا قلع امدعبنماهبح وجرأ فيك
 (ق) ةأرما مسارهو كتجاهما كتقاش ماو لئطابلاو ابصلاتك رثا ىأ

 نونج وهف ابهاتم هردق زواج ام لكو ردقلا ز وا طرفم نونج بحلا نم ىا

 رستسم ءانعو بعت بصنب (ق) قلعت قاعو لافز ىأ اهبحوجرأ فيكو هأ

 0 راع كك ذه سل " ةلهاد ءاد تاج كك
 1 ا سدا دلو د ا

 قلع ىاذ (ق) ةأرمأ مسأ ىوامو بلقلاىف ارثتسم الخاد قاضرم ءآد

 لبالا'يلكر تكلاو مث كانلا هأري ام لايلاو اهروسأ نيعلا قرأ هأ ميد ركرح

 نيد طلع نيل ىف ةيوتسملا 2 ىهو ءارحصب نولزان ىا ا

 ةماميلا نمي رقعضومر سي راقولا نادرا( ]3تابن المعاول اك ذقلا

 ردخ روفعيب ليالا رخآ انلحرا ىلا ديبلا تراز

 رمنو دربل نيطيلخ ىف عجه يبحصو ىنتراز مث

 فشقلا روفعيلاو.ةالفلا ىهو ءاددبب عمج كيبلاو ةرايزلا ره ىنقلا

 وم تزاج ىورو هأ روفعي ةروصب ىأ ماظعلا رئاف قر ردخلاو

 .طيلخىف* ىوريو لايخلا ىلعال ةأرملا ىلع هدر (ق) ماين و ..تزأر
 ىأ نيطيلخ ىف نم نأ نا ساق رف هرمخلا قير تمن 3 وف م

 نيبو ىف ىه ىأ ةديبع وبأ لاقو دايأ نم ةليبق دزبو نيطلتخم موق ىف

 .رمثودرب

 ريغ ملا, انشر .ىدخيبو. .٠ رةؤجىئيعيفؤطلا قرست
 ا 3 ثْنثأ تنثلا يع دخل و اه يتملا نع

 وهو رْدٌوَج عضوم زغربو هانعبب وهو قرست عضوم ساخت ىورو
 (قرز همأ 37 ىشمو ىوفق أذا طلال اش رلؤف هنمأ 6 يدئس|ذأَو أ ةرقبلادلو

 فدارتف محللا نم كيلصل ]فيد ا ماع قانتملا (ق) هتثارحل ةلفغهنف ضيبامدآ

 رهطللا عن سوم ءاقلل ةرامع ملأ انك 1 ابنلا لوصأ و ةقكز كثرت "3 ووَط ىف هعم هيلع

 . مدقتللادرأو قتعمب ركيسم و لسرتسملا ل يوطا| رعشا| دراولاو باصلا افنتكم



 ةفّوط مون باصأ نيل ةيلسبمب نب 0 نال قو خلا د غلبا ل

 تدل ا «مكشلا زجائو ثباوثلا بقع+ىو ريو مهتيطع نسداف هوتاف ةنس

 فت رضيرهبو :تءرعلا .ءايخسإ نفرانه ةداتقو هرضاح مكشلاز رخانو ها تاوثلاو

 الاكف نبتفلا نعل كتيراصلاب "ثتيغ :ئيشيرناكرو دوحلا' قف لثملا

 .كيرضلا ثيف نم ىرقأ وه
 مظعلا ةقرم كيلا تءاج ذأ ةريشعلل كتدمح. ىنا

 مولا عقنم لمحت ءاثعش ةلمرأ لكب كيلا اوقلا'

 قر هتليبق وأ نوندالا هيبأونب لزلا ةءويسعوو ديلا 4 كن كمح

 ابتلاع ديفا الهون ديك قل اههطع قدا ةبلدلل كبل نفاضاوملي ناعمااعل

 ير عمج م ربلاو سأرلاةربغم ءائععو ةنيكسيلاو|ةجاتحملا,ةلمرالاو كيلا أومر

 ردغص رود عقنملاو كيلا اًواج ىؤريو (ق) ةراجح نم ردق ىهو مضلاب

 عمتجتل اهلزغتا ةببخإلاث اكت|ءاهبف عقنتو اهيف قفرت اهعم ةأرملا لمحت مارب نم

 .ةسخالا قذعأو لزغلا كلذ نكح أو رقتساو أولزن اذاف

 درب راو روكا مس ررطوسو واول و ورا
 معلا ىنتبم . لعفي كلاذكو مهل دالتلا اومدق ذأ تنهأو

 ىمهت, ةميدو عيبرلا بوص اهدسفم ريغ كدالب 1
 هلوق قالغالا مزالاو مر كلا لعفىهو ءارلا مضب ةمركم عمج

 00 هلو سسكلاب 1 ميدقلا لالا دالتلاو الا تا لل 1

 هلو ىزمتنشلا هوريمل تيبلأأز هو ةمعن عمج حتفلأو رسكلاب معتلا هلدا

 ريغو ليست :ىمهتو مئادلا رطملا ةميدلاو هبابصنا عبب رلا بوص خلا قسف

 .رطيلا ةرثكب داسفلا نم رايدلل شأرتخاو: ئنعيلل ميهتت أاهدشفم

 ٌ .ةنث زد لتقف “امل ةفرط تخأ ثلاقإف

 امذخضاديسىوتسا اهافوت املف ةجخ نيرشعواتس هلان ددع

 امحق الو أدنلو ال لاح ريخ ىلع هبايأ انوجر امل هب انعجف

 هن انهع انيدنم اهكضاو كلزلا راص“ |دينم ةةءوتسأو انهلمك ١١ اهطفوت

 محقلاو أريغص اديلوؤ هيلع م ركي ءىشب ناسنالا عسجوي أ وهو عجفل | نم

 .هسفن بطاخغ (لاقو) هماهت:ىف وه:ىأ !دج'نشلا ريبكلا
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 ىهوةيخر عيج مخردلاو ريطلا عابس نم وهو باقع عيج ىمو ريدتست
 روهشملا رعاشلا. سلع نب بيسملا ددهي اضيأ لاقو ىورعم رئاط
 .قنحلا ةملسم نب ةداتق حدميو

 دو ةراهع اجب تاني ع داق ول النا كافل
 مهدلاب مهدلا ىشغاو ىدابلارصقلا نمىوكاٌؤرماانأو

 نينه أى شل اكيطاش رمش ناو عب ,اطبلغ وراسل
 الا هيأ بلش لسالأءاتعلا معذب ينسق تةلقلم
 ىفعاو زارالا زافتشملب طل ةخشالعلل | ادابلاو ةلاامبلالا ءفتارللا اهلك
 .ةةرولا نم بيرق نولوهو مهدأ عيج معدلاو مهدلاب اهسبلا ىأ مهدلا
 مهدلاب مهدلاليخلا ىا

 مهَسلا نع اهتحفصب تدص ذا ةيمرلا ةاكاش بيصاو

 ا هل ل( ىف ةنيثلاو ضال يسرع نب لكلا هك انكلا
 ةديسلاو :ضاخلا لع موب رولا كرولا ماريتا لح تيجتلا كلا
 دبا عاما توا عار ردنا تكلا سعاد

 يدعم ليطمف .هئامنا + نه ةانقلا لفكلا د وحار
 مظعلا نع ةحضوم ضيرعلا لجرلا ةليخم كئع دصتو

 للا اللا م3 هرج فو اجلا تل نار تنل لاخ لا
 ب ل[ ىلا ها بدلا ىف" يتنغ وهر اس عي ماسناو ا رسل |
 تيكسك قزكت رعلاو رزيكلا ةلدخملاو درتإلبصتو ..مدلا هنم نحس نسل

 هسأر عفارلا فونشناو نونلثلا ىوريو (ق)رشلاب سانلل ضرعتي ىذلا

 ضيرعلا ربكتملا نأ ىنعي هأ مظعلا نع ىدبت ةجش ةحضومو اربك
 لا ني ا

 ماكجلل بشرا ليص نال املك < . الز كناسل مل كافي ىاابكو
 مكشلا لجاعو يناوثلا ىذه ةاعتاس ريغ ةداتق غلبا

 اقر نانو وجابت (عالولا نيللي لوقي قرا عطاقلل وزب لاقل
 لسا راما ا لصاي ءىشلا.لدإ لاقي عدلولا 0 لكل
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 58و يلف ىلإ ةبوسنم ت اي را ذراعا سيرفلا رهو ناتكك ن 3

 ناجل لج ضاوق ءعاوا (هيق) : 1 انااا امامها اللا لسنت لس
 ىتلا ةثالثلا تايبالا لبق تيبلا !ذهو رفاحلا بلص وهو حاقو عمج حقوو
 0 ل را روتع كالو .ععوحلل دملا "ىلا معلا عقار غو لبق
 الايجلا اي اقب مذجلاو ينج ىرحلا حلق ىأ حلخ (ق) ةدئاز مدجلاب ىف ءابلأو

 مكالا كابنا نرعقي قرو حقو حرب ضرالا ضمت

 معي وأ للخي ىعادلا لعج اذا ىعادلا لبق ىضنت ىهف

 هدأرمو خراب أوحب عر ءطولاةدّثورسكلا وو صفولا نم صهت

 قالك لفل قاوتشإو عسنأ نأ رفاكا نأ دربملا لاق بعقلا .ةئنه ىلع اهنأ

 ابيع نآكو رطصم ليق رغصو قاض نأ كلذكو ليخ أ ف موملم وهو ححرلا
 ناك ناو تعقلا ةئهك هتئيف' ىنلاوهو كعقملار فاخلا نمي اَيَنأ "لاق اعببق

 لعف قلع قرو هلصا قروو حقولا ريسفت مدقتو بأوزفاح ليف كلذك

 نقر نرعقيو ةقرو اهناولا ف ىا عئاش اذهو ءافلل اعابتأ نَبعلا توضو

 1 ١| ةددحم ةيك | ىهو ةكبن عمج كابئاو اهرعق ىلا علب رّئبلا رعق نم

 0 د (فقر 0 ىضنتو ةراجح نم :فقلا نم لتلا ةيكالاو

 .ىوريو ىعادلا لبق اهيصاونبديت
 . معمث ىوعدب ىعانلا للخ .اذأ:ىئعادلاى ا" وطنتام دف

 مهعدضللخو هأ

 مجالا سيرع نيب ثويلك .كهن .بابشب .ىلاغتو
 مركوذالا كسمي ال نيح . اههوركم ىلع ليخلا كسمت
 جالو ايل :ىارقملا ىفحسلمكبل تلين رج فرش لاطمالا نا
 ناو ىلا وعل يب او لهيوت ل اهتنزنو ملاغ

 ىهو ةمجأ عمج مجالا كسا“ خعْواَط مجالا خشن هاو ةوشاك فر اونلظ, وذطلا

 ليخأ 0 مهودعل خر وشال 6 ىقورو مدلل تكلا هيميشتلا

 .ىوريو (ق) نونلاب كَسْمْن يوردو نعغطلا ن 3 ةقركتام

 4 موب هيلع نيم + اههوركم ىف ليلا ناتو

 ىأ نابقعلا فكعتو عيرص عيج ىقرصو عاجشلا وهو لطب عمج لاطبالاو



 2ظذ211111111
 ههنبلا» تاريخا «ليلغت نلت و:> (اوشاتا اهآذأ ةركم كلب لف"

 ملعلا ف ورعم هجوالا وحضأو انب رسىمحن سانلا ىمحي نيح

 - هر ةفرطابا نال بلغتو ركب: قا لثاو ىنبأ ْنَمو اندعص انعزقت

 ةهالقماول قنالام وط رخلاو هلنازب >هلاةماقو عطاقنأ نهاموزاب 0 3 1

 نوعنمي ىأ سانلا ىمحيو عاجشلاو هو ةمهب عمج مهبلاو براض مج بارضو

 ( 4 الل ال بتات 0ال لمس
 ديسل لاقيو ةيأرلا, كيرحدتلاب ملولاو هوجولا ناسح ىأ هجوالا وحضأوو

 . ماعلا عضوم م ركلاو ْنسانلا ىمحي نيح عضوم سئ ابلا ىمحب ىو رو ماعاضيأ موقلا

 مصعلا تازتم تابيرضلا ىف  ابسراهارت تاماسحب

 مجللا كالعت لوط نم بزش رمض ليخو درج ىنقو

 نئنلاوهو بسأر عمج افك عطاقلا قيسلا وهو ماسح عمج تعال

 انه: ةثعلأ |ىهو ةبيارض عمج تانيرضلاو (ضوقي جار هيوم رع ضان ل0

 ىهو ةانق 8-2 ىنقلاو هأ ةروسالا عضأوم نع مصاعيلا ىنعي (ق) مصعلاو
 باش عمج ابرشو ةرماض عمج رميضو لاوط ىأ ءادرج عمج درجو«حم رل

 .ماجل عمج مجللاو ايهتت ىل يكلم مجللا كالعتو ةرمابْملاى هوا

 مزحلا تاحيشم تحت نم ىهف . اهتاتشم .ىف ةعنصلا لخود

 مجعلاك يق ىهف ىلاعتو اهئادعت نم محللا ىرفتو
 ( ق) اهيلع مايقلا نسح ةعنصلاو ضعف اهضعب .لعج .ىأ .ةعنضأ|لخود
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 الج ناي لجأ قيماملا يملي اطلعوت  قتهم ايما عر
 ' واعيا قلحلا ةيمفءازسكل انارقما عمج ممللاو هجزانشا كلذ هننب ملو

 عمت نازيلطتو ةايسلا ضلال عرفلا نماهق وسأ نع م للا

 اننا دي لالا زن بللا سيول ديكر و مسنااو كرغ كج نارملاد 00101
 معنلاو كلا ىلإ. ةئام سيخ نموأ ايقيوفوب نوسيحو ةكايصأ نوقست حلا

 .لبالاب صاخاوأ ءاشلاو لبالا هنيع' نكست دقو كيزردتلاب

 مركوذ الا ىطعي ال 1 اهرابدأ ىف ليخلا ركنو
 مغولا ىف عاجش رمالا مزاح ,مدلص سارب سانلا ردجا
 مضحخ تر داعم تكبسس كاست نقلا ءالا عمجي لماح

 |لهو مركب حادالا هيف نطعيالىذلا م ويلا ىف اههو ركمىلءاهفطعن لوقي
 6 ا رمل الإ ىيتحأ انني مدلص ( ق) 7 هوريب مل َتَسِبَلا

 اا الا مولا م وعلا ومالا ءراتنع يول
 هنن راكم نافاس يل ا مل) ةتلاو هأ هعاضعلا لملك لد لا ا +

 ا انيق 4 لهَذ نب" ةرمهدنب ا ا ا ل

 .لاجرلاب صاخ ءاطعم لومح كيس بدخك مصخ 5 ذئموي ركب ىنب سيئر

 مع نبأو راو ءىفكحا اوملع دعم نم ىح ريخ

 مدخو ماوسو ءانبب هلام انيف ٌبورحملا ربجي

 قلَكَو حلصي ربعو لثاهملا ءىفكلاو اوفرع اوملعو ةفو رعم ةليبق دعم

 [ننيب هينين ىل ( ق) ىعارلا لاملا ماوسلاو هلام باس ىذلا بورعحعلاو

 .ةنفج عمج نافحلا هأ * مدخو نافجو بابقب * ىوريو امدخإو ماوي هيطعتو

 ريوقلا دارط بينا نقع : انتاتشمز تن رجفلا لقت
 رخل اكل نوق ن ملهم لاى رت. : انساب قالها اعزت

 محشلا لقن: رثكت ىإ:ءاتشلا ىف انتماقا عضوم اننائتل ل اوقن عمج لقن

 كيلا ليالا ريع نيكي ىلا قو 0 رقع ءابشلا قواَتنَمب
 اهريغينم امدش رثكأ اهنال ر تنئلاب اع للا ين رس

 هفكن لهاشلا ميزو محللا ةوهش وهو لول درط رثكن ىل دراط مع دارطو

 .ىنخبالو ىذاب هيف ملكتنال ىأ (انأ) نيولجلل عض وم ل
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 نضمغ قام لا داس 1 انجافم نك مه تارا 3 عادل 1 7 ىلخ

 ناجرللأو ةئلظلا دلئدرذؤشلاو :اًضيأ م لأ مدسلاو هب مهأ.ام ىيهو نيعلا

 ريثك مج دو فنا > رم ةنعأو ةلوللل أغص

 مخسلا ديم عود اهفادرا هلق < نميتو

 مشأ 3س رف ورا هنأز هفح هبعي مل نيبجو

 اهفاد أو ك رغتيئأ هل وط نم اهفأدرأ ىلع نتسي ىذلا رعشلان تسملا

 وهو داقنعو ب عو تنيك لل وط ركبسم#و :ردعلا وهذ قد

 بارفك ماحس عوج مغسلاو ناب ةرغلا نشر از انه ه9: 5]رملاو مركلل لصالا ىف

 فو رءقنيبهلاو دوسالان يللا شيرلاب اهسأر رعش هبش نيللا شيرلاوهو

 نينرعلاو قو زعم دخلاو هني ز هنازو هب طاخاهفحو نتسملا هبعي قف زيمضلاو

 .:اتعيهنو(نالا ةقاعت عافترا اود مهشلا نم مشأو نونالا

 محق فان !لاجلت] !تيو  اتنلتبس اه اذ نسلنلا نسل

 مرقو اياشح لو> تشمو ترج ام اذأ سفنلا ةينه
 ةارملا ملمتعي قو رقم لمح لافلعلاو نبط !تكو لمح اهلا تل

 اهقاس رهظ اذإو تيلكتت اذا سانلا نسحأ اهنأ لوقي' اهفاس قدتسم ىف

 ىهَو ةيِشح مهج اياشحلاو اهبوُد اهنع مزن تدرجو ةانهتت ا عسقتلا ةينمو

 ريخالا رتسلا وهو باتكك مارق عمدج نيسصب مرقلاو وشعملا شارفلا

 نسعا اهنأ لوقن قيقر 555 لعق و. مف“ هنفب و قص رق نولم بوثوا

 ورم انف دي ولالا اهنا ئتعي اهلزنم ىف اهش رف لوح تشم ذا سانلا
 عونصم هنأ  نعيضالا لاق ئذلا لعل و ئرؤتتشلا هواري مل قالا, كبلا ىلإ

 1 .نهنلل 2 أمك

 مهيللا قالحت. موي اناوقب ..افرعي ىذلا انع اولئاس

 معنلا .جارعا :ليخلا فلو . اوقوسانعضيبلا ىدبت موي '

 ةضفأ يوي اود ممللا قال مال نغضلا كض ىهو ةوق هع ىوقلا

 وتب "تناكو سوسسلا برخ“ى بلغت نم ركب هيف :تفضتنا موي كوأ وهو

 نلمعي مهٌواشن مهعم تج رخاو أضعب موضعب قرعيل اهسٌؤر تقلع ركب

 سابو مرت بو اذاو هتلتق بلغت ا عا ل اذا نكف ءاهلا



 اوال لاند كول هيله شاووا (ق) كل لكلا ةلرققب كمال "هالو را *

 هتلنأا قلما قيلت قارا يحل تيغ انآ ىا تاس امك نيلاست

 قتراج ئنف رعتال بيز غانا ىأ يهبلع ميقت_ت تنكف ةدلوولها.كلله'جوزتم

 ٠ :اهطسو كرادز حو اهعطق *البلاب وجو هألهأ كل له جو:زتم تن نلاستف

 كرادتم ىجد ىفت>العيباصم .:اههوجو ناكاضيب رماع نمو
 كراعملا كنضبلازن برها وخا ....ىنناو .قيضملاب ىئاقل اونمت

 ةفص اضنئو ه :نابيش ب لئهذ نب ةعبب رننب نماعي( ق) ةليبق 0

 ةملظلا ئهو ةبجد عمج نَح دم رهط ةيامايرعبمب عمج حيب حيباصمو انس

 نينيتإوأ بنيت سادقلاو قنهتلا نم ونمو اضعب هضعب 326 كرأدتمو

 4 اهبحاص برحلاوخأو قيضلا عض وما !١ ىدضفلا وخان مهدنع أه لثمو

 هو ةك رعم حيج كراعبلاو قيضلا كنضا|و ل اعف لازنو اهب
 نيس ل 0

 كلامه رخاح الإ هيح ىوس ارواجم بابشلا ىنفا و رمأ سيلو

 2 الا ءاكم وتم ئج ولا باصا امدعب ىتاذا نع اوهانت موقو

 واولاو تبم رِخاك الآ سيل هموق ريغ ىفةبابش ينفا نم نأ لوقي
 رفاحلاى جو لاقيهنمدشأوأ علا ىجولاو اضعب مهضعب ىهن اوهانتوب رواوموقوف

 مظعلا ٌسأر ىهو ايهيف مضلاب ةشاشم عيج شاشملاو ةبالص كا يتنا

 ْ ا أذه ا 20 ملد غضملل ن 9

 لضفملاوةديبع وبأ اهتبنأ ةَضف موي وهو قلاحتلا موي ىفاضيا لاقو

 .اهلّياَق كر دا ةناو-ةعونضم اهئاىعيصالا معّرو نابشلا وروعوبأو

 مهو ىنتشغت ثيداحأ نع امكربخأ افق قيلخ 7

 000 قرأ ىنا ةلوخ اغلح

 ف ردغ ىلع ةدرأولا عومجل أ: نم وهو ثيدح عمج ْكيَداَحأ

 0 3 مهلأو اشغلاك ملكك اسي رابعشكو يهلك اشامؤ ٌضيراعأ

 2 ةسلاو رهسلا ل قرالا هزم قرأو ةارمأ مسأ

 معا هل ءايسجلا هلطلل اشم لاب : ىلخ ماناماح
 مالسوىثيدحو ىمه ىهف ٠ اهرك ذ ىنمض يمغتلا علم
 مج ناجردلا هنقوف دخب و .رذ وج ىنيعب بلقلا تداص



 هلعل

 20 أذأو ا فرش أريخو أهنو وقي اهتئابقعلاو ليعلا بنل ءافولأ نم

 ىمناوه] لارهلا نب مك ازايخلاب فيلا ردنا ىل (ق) كراوعلاب ىورذلا

 م ركلادجملاو 2 اذانعأ هو ع 0 مهلوف نم ةثاها ع ىلا ئطقلو ام ملو ىل 22[

 سوماقلا ىفو هأ ةروس ةليضف ا نوكت ةرؤسو ىوريو (ف 0 ميدق ديلتو

 . هعافت رأو هت العز هرثأ دجملا نم را 2

 كراعلا عبشدعب نمىضالا ضوحك سلجم لكى دلىزيشنمحرلاىرت .
 كئالوا والنوه نم ةلخ ىفو ةمذ ءالتاوراج ىلا اراجو

 0 و ةعسأولا نافجلاىهو نيتمضب ححرلا لك حرلا

 0 هنم لختت

 معطانادعب سلجيلا ىلا ت لمحل وقي محأز ارملاك اراعيلاديدشتلابةحرةدحاولاحرلا

 لوقب (ق) راج ىلا راجو *|وعبشيىتح ماعطلا ىلع 0 نيذلا ءالؤم
 ةجاحلا ةلخلاو هأ ةلاوحلا التلاو ةلادالا ءالت الأو 1 اه لج رلا بك

 - ولا ملو ةراش 5 امنا كلو 1 1

 كلامدلا 0 ضيب سنار هبابدب ىلتخا ماسح ىفيسو
 جرسلاو هردص هخحر لما -- عاجشلا ر ابحلاو هسرف نع طع لزنا

 ِكبانبسلا م ىوردو 1 د | 00 سر و فو رعم

 اوي لولا ى م قيسو رفأسلا فوطوجو كاتس ميت د ١
 نيذلا نيعرادلاو فان يحلل ةضيب ىلعأ وهو (سنوق عمج سنو اودو لح هبابذو

 .ةدودسلا كلمسلا (3) عوردلا و 0

 كلابح نم اهلبح مرصاو لهجلارذ ةحاصن نوبرق الا لوقي ىتحو

 ىلا راشأ لاقيو |ريرش ىنريص ىنرشأ (ق) ريخلا عا ىبأرش ىبرش
 ةملاةىليتفا نآل اهيسرراسم ل ييىا قارماللاودإس هلا ل

 . اههلبق ىذلاو نيتيبلا نيذه ىرهتنشلا وريملو

 كلذحا لع لما:انللم الإ ..املاوسرب يترطلا را ١
 كراد رح ىوس ىلرادوبرالا ىتلح رو دالبلا بوج ىنريعت



 ادا ارا تاتو لعل قيردقست فيرون .ثرالث ءالا اهتم ]ف
 هكراوملا دنع. ءافقالاو متانح .اهموسر ناكىئاللا نم فوفز

 لال هيض زب الا ورم ةاطبلا صار دافع نما ميطا شمل
 ل0 تاي [ن الث (ىز لماكلا فا فز ك "راذق لل طاوازابلاو فرع
 ا كله نانيعيو فلان رشم' تاننسم دام أملا ليللا ىا م أيأ ةثالث

 0 اال ياتنا زامل لتيتل اجت وسر هتلرللا لدملا نمالل اوقع ملف ف وقتو
 ءاووسلا ةباجسلا ىهو كين 6 مل اركللو رايلاررتازوهو مسرلا نم ذوخأم

 .لحرلا ةمدقم ىهو ةكروم عمج كا راوملا (ق) افق عمج ءافقالاو

 كلاهتم بحال ىف تلقرا اذا 2 اهروز دنع ةنق ىفيلخ ناك

 كلاهك وأ اكلاه ءوس ةنيكب فقثمقيوفىطرالاىذبتللظ

 ِه 0 نيج ندب قير طلاو هو فيلخ ةيئثد نافيلختا (قز

 تاقراو“تيفتكلإ ىلا هنم عفترا»اموأ ربصلا طشسو روززلاو لبجلا عا ةنقلاو

 ئدو سئاط ةنأ ىنعي كلاه كلاقتمأو 28 قيدكلا عرج الله ك6 1

 موقم فقثمو فو رعم رجش ىطرالاو تحانص ىنعمب ئذو ميضوف نئطرالا

 .الرنم تاوبت نم ءوس ةّئيبب ىو ريو ةلاح ىأ نوكي ناك نم ةلعف.ةئيك (ق)

 كراب ةيئحلاحح ىفدص ىلا .ادعاقىبوث خيرلا ىلع ىنلت
 ل دعس لثم ْئنيع رت ملف ١ ةربثك وجت ارمإ دوحس كنأل

 نكلا اذ توقحنم ' قش * لعاف:انأو ىهِجو نع هيقلت"ىأ (ق.)

 0 ا ايوعلمو هودصو هتبالصف اهب هريعب هبشسوقلا ةينحل أو نأ د مهنم ىع

 بدعسإو ةغلبض عب كلام نب بعس ىتغي |دوعس لثئابقلا مظعا وعلو

 ٠ ضيغب نب نايبذ نب دعسو ناليع نب سيق نب دعسو ةبلعُت نب:ىسيق نبأ

 ىبنلا أوعضرأ نينلا مهو نتي اوه نر نرد لعسو ةرازف نب (ىدع نب دعسو

 مرر لمس نب كلام نب دعسو ميمت نب ةأنم دي ز نب دعسو ملسو ةيلع هللأ ىلص

 :لذوَد نو ةبلعت نب دعس ب ثراحلا نب دعس دش ىنبأّقو ميمت نب ةانم ديز

 كراوحابىرذلاىواساذااريخو. اهنودقعي ةمذ ىفوأو ربا

 كلاهل ىح دنع اثارت نوكتت ةوقو ديلت دجم ىلا ئمناو
 الد ناعلا ف :عابدالاب ءلنضومازبلا نيثك وعي لعل "نبا نم نعف]' زبا



 4ذإ

 امو فلتتا اهنم فورم انين ةدوتج الوالد نال نللمااهلطم لدا
 ةمكدلا همهلا هللا ناف ايلهاد رعاشلا ناك نأو ليلا للسما زك اذن

 *«هياع لبق نم 1 سفن قداصا *.هلوق ىبنتفلا ذخأ ىنعملا !فهتنمو

 ٌ . ملكتلا و هلعف نم اهفرعأو

 لوج رمئازعلا دنع هلسيلو .برظحم ىعملينم ىرتنئاكو
 ليبن تالضعملا كمسب وهو لك اومهلاجرلا ىفنعترم نمو

 ىعيليلا ( ق) نئاكل زبيمت ىعملي نمو ريثكتلا تاودا نم ناك
 ىأ كوج هل نسنل لاقي لدملا تيرسللا فنتطستلاو ”ثللتلاو تاشللا ن0

 هيف (ق) .نعترم لجر لاقي خلا نعترم نمو هلوق هكسمي:لقعو ةميزع '

 لاقيو واولا ديدشتو ءاهلأ مضب وهو هأ هريغ ىلا هرمأ لكي لكاوم ا

 حالصالا كيسل |]و واول ىففختو ءاهلأ نيج واولا قفيفختو ءاهلا مصبوه

 'ئئنلاوا ةريخالا ةثالثلا تابنالاو قذاحءليبنو دئادشلا تالضعملاو 000

 .اضيأ لاقى ىامتتسلا ا اموات ليف

 كلاهج رودص نم انيلع ىجوعو كلام ةنبأاي نيبلأ كشو لبق ىفق

 قيلاونة نم انظح :13لؤ  نينبل“ ”ةعانس ةةلعت 1لم لكرتإلاا ركق

 لور ىلا روسم نورت ةيدطعا ليرتسكو فارعل اد لال ا

 اثيلعج رع ىا ىءاسكلا سىهدمىلع تاجيالا ىف هب لوعفملا ف نم تديزو

 سيصنلا ظحلاو هب ىهاتي ام ةلعتلاو خلا * مويلا انيعدو ىنق * ىورو اليلق

 .اضيأ انلصو ىوريوةلعلا نم ةلعت (ق) ءاطعلا لاونلاو

 كلاذك ىل ةرارض ةبرغ ىون مهيب قرف ىحلا نا كربخا
 كداكردلاب علوم ىلا دجولا نم ىنفشو ثيقل دق ام ىنسني ْمْلو

 هفدارم ىلا ءىشلا ةفاضا نم اذهو بارتغالا ةب. هلاو دعبلا ىونلا'

 ىنسني ملو هلوق هنولوٌّوب نوي رصيلاو ليوات ريف نم هنوزبي نويفوكلاف

 هّمش لاقي ىنلزهأ ىنفشو ىذلا ىنعيب امو ىنسني مضوم ىلجتت ناحل خلا

 كارشتدأون كدكد“ةمج كداكبلاو م رغم علومو تعلا كه ولا) ل رق مهلا

 طال ىشوأ :ضراإلاب هلع كينلا اموأ ىوتسأو ستنال

 : لق تسلا هرم هن زاثاو ةكينلا تقال ملو ظاغ اهيف
١ 
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 كلوقو كتياشو ىأ ةيردصم ام لح حصيو قرف لعاف لوقتو ىشت امو

 .منلا ةياشولاو لوقتو ىشت ىذلا وا

 ليلب هوجولا ىوزت ةيماش ٠ ةيرعلامش ىندالا ىلع تناو
  ليسمو غزرم اهنم بءاذت ةرق ريغابصىصقالا ىلعتناو

 نم بهت"ةنماشو ةدويح زيغ ةفورعم حيز لايشلاو بّرقالا قذالا
 00 للا يش للي د ريلأ ةدليقق ةيرغد(قر (ضنقب ىقئزتو ماشلا ا

 . ىصنالا ىلع تناو هلوق درجؤب ىادإن تاذ ليلب بوقعي رطم اهعم نكي مل ناو
 ىهو شعن تانب ىلإ !ب رثلا علطم نم اهبهمعيو ابصلاو .دعبالا ىصقالا خلا

 غازرالاد انهه نم ةرمو انهه نمةرم ءىبجت (ق) ةدراب ةرفو مسالا مديح

 تبءاذنو ه١ ءاوس ةغدراإو ةغرزرلاو ليسلاب ءىبع ليسم ليلق رطم
 .انهوانه نم قعض ىف تءاج .حيرلا

 ليلق ليلذلاو هنع حوصت ةرارقب اتبان اعقف تحبصاف
 ليلذ وهف ءرملا ىلوم لذاذدآ هنأ نظلاب سيل املع ملعأو

 لاقيو ةبنعك هعمج ةامكلا نم ةوخرلا ءاضيبلا الكاكاو حتفلاب" عقفلا

 اال ا رآ ءاتسا قم نع "اننا هنال ةرقرقب عقف نم لك ل

 الطري ةناندارأ ققشت حوصت هال تالي لم عض وم ةرآرق (ق) لجرالاب

 ىنعي خلا املع ملعاو هلوق اريثك ناك ناو ليلق هنأ ىنعي ليلذو ه عنتميالو

 .ةلاحمال ليلذ وهف همع نبأ لذ: نم نأ

 ليلدل هتاروع ىلع ةاصح هلنكت ملام ءرملا ناسل نأو

 لوقت فيك ردت مل مع ثناو 2 لقتالولوقتامملعاف تاق اذا

 نا الوقي ةءولللا ىهإ ةزروع معمج يأ | وعقل ولاو :لقعلا اضم

 ْه .هتاروع ىلع لدب ؛ءلقع هل نيكيرعل اذا ءرملا ناني

 000 ان لتلط نمل نللا ةماكشب انوي قايل انما -
 ا للي ناوبل ميزسلا ._.ايقاللل ة|لاجرلا جاورا راع

 00 نل] هديديطفا كتفي ئنعي .لهكأ نانا ل وعق :لوهخو حارملا ةهاكفلا

 قراغت:هلاوت كاملا ىلا هب. ىشوفر اهنم وه كضغف_ةهاكف اهلعج هناك ةمدقتملا



 نا ىرفق نم هد رق ايات 7 ل نس رممح نب : نب عسيمهأ ادا كليَصْولا قا

 لاق مث 4 دف رط ثدي يشل لل مهبل هل وحسا | ىعدن ضب خرطق كن اذ أم كم

 :ةماقط هيلا | داضهلا ماقأو دل شلل 00 ل وحاتتو ةديار هاه هنشو دارا

 لوطه ىشعلا' فاو محساو 2 ىصحلاىهدزت ةجان اهب تبرا
 ليفك نامزلا بير ئاعسيلو ىلبلا عمر ايدلا تايأ نريغف
 ىسصتللو او ةلد:ىسوؤتودوملا عيده عبتر :هجان اان كتمان

 لوعنف لاوطِع ف رطفق مغ عرب ةغلابم فاك 9 محشأو ةابهل 0

 كانارلا ووو اهقفطهالمل ازايبلل ال اَيآَم ب طل اذا !طنلا قلسا ب
 نماض لبقكو هك ىأ هف رص

 نولي اقعانم تاضالاةتنياققو +8 ةلاسر لالضلا تبغ افن]
 ةرسملاو لاتنام ةلظتعلاو هل ومما وت سنت ةلجتسءاتلا ىلا البل
 (ىئرعش ى رعشو هل وق لثم لوالل ردخ اتلا اع مهن و طب نم 0

 ىلا ريلاوسؤالل ويك قاتلا للتالي هسا,” نولزانلا يلا ار

 رشب نب ورمع دبع ىنعي ( ق) خلا زالغا دبع اغلباالا «لوق هلبق

 1 . دث رم نب ةيقوس نبأ

 ليغب تناو ىضقالا ْىلع داوج انريخب تسلو انم ٌورمأ تناو

 ئشم لست“ نم ناوعف ال وسلاو تكن نع هب تشكل ىرسب تسدبد

 تأ ول هل هغلبف دنهنب و رمعل هئاجهب هراس هنأ نلعب اعيد

 :رتتكلا هو رد ملور فاظ نانطم خلا انهوةوَتْلا

 ليبس نيحلاصلا نيب قحللو حضاو قحلاو دصقلا لضت فيكف,
 لوقتو ىشت ام افوعو ارمعو كلام نب دعس كيتيب نع قرفو

 نب بلعسز همأو هيبأ ىدهِح 7 بسنلا 0 دارملاو تيب ةينثت كيتيب راعم

 هيله نافوطعم وزمعو فوعو قرفل هب لوعفم وهو لجر مسا كلاي :



 م

 سبلت لعاف وهو رطملا نم ةعفدلا وهو بوبّوش عمج بيباش

 ىدلاو قطعت ليمتو مهم ىبحتستال ىضغتالو سبلتا هب لوعفم 0

 ةوخام وهو اهطسو هضرا وجو لتقلل ةفرط سبح ىذلا كلملا لماع وه

 لعر مسأ ورهع نب فوعو ضرالا نم ضفخنأ ام وهو وجا

 نلغش دق ىوريو (ق) 0 نبللا ضحملاو هعطقت همرتجتو
 (اضيأ لاقو) لاتقلا نع لغشو هظكف نبللان م :التمأ دق:ىأ ضحملا نع

 '”يتريجشلا 7 ملو

 اكيداني ءامسلا ىف ابارغ تيلف ةلاسر دنه نب ورمع غلبم نم

 تأ نحلا عطقيمل نا رخآو رئاز هللا ةبعج مهنم ناقيرف

 اكيداوب تمقا ام نعمسأ الف مهرومأ كولملا ىضمأ ام نآأرجنب

 كاعنيف تيم كتيل ىععي رمالا نم كب لزن ام كرذحي ىأ (ق)
 خلا مهنم ناقيرف هلوق ه بازغلا كسلاجف تلتق ىأ كيداني بارغ

 عضخي نم مهنمو هللا ةبعج ووزي نم مهنم نافنص يساتلا نزلا منكم

 امو هحرش مدقت نارجن خلا نارجنب هلوق .رارفلا هنكمي مل نأ هرمال

 ريفخت 4 (ق) نارجنب مهرومال مهزيفات ةدمىأ ةيفرظ ةيردصم

 ورمع دبع ىف, ةفرط لاقو ه كيدأ وب تقأ كنا عمسأ نأ كايا ىل

 .دئرم نب ورمع نب رشب نبأ

 ليحم نفهدهع ىندأو حولت لولط ىفيرثلا نازحب دنهل

 ٌلوحسو ةدير هتشو نامي اهموسر ناك ثايآ حفسلاب و

 0 01 ردم طلغ ام وه ورح رعوج 0 أ مسأ دنه

 000 0| ان ةسماكلا هو للط عمج لولطو عضوم مسأ قيرشلاو

 | لاا لاق قدا 2 3 فملا ليحملاو برا فاو

 قاعي » ناتيرق لوح .و ةديز (ق) هتنيز ا 6

 تاحسزرطقلا نم 20 هقق كمنم "كيش ل وجبن و كامي اعك حير 0

 لوعس معيلا .ىفو هل. غطقتي ثيح !لبجلا. ماشتم عفسلاو ترطم ءامسل
 00 ا ا ا ع وراق ا هايف هضاقوتلوا 2
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 5 تابعنا فضح يالج امو 1 ةسهلا نم :مهتبهو,رذغلا دض

 ريتبكب قلؤومعا+ لع 5-2 ناكم ني

 ىضنيانمو دري ام ىئح 7 0 ىلع اجاوفا سانلا ىرت
 ضدالا ةتكن قتاومالا ناعتسلو. "اككلمم انحن ءايجالا+ ىلع تلف

 كتايح ىف مهيلع اكليم تسل ىأ اكلةمايحو تاعامج اجاوفأ

 زوبقلا ق ىلإ هأ نضضمفغو اهنم نامطأ ام 'ضرالا' ةنثك "(ق)

 ضبحلابفرعت:ريخاتيبا,فوسو هظح نعللاو نعللا تيا لاقي
 ضفخ 9 ظعب تنم ةفلذعب“ . كلاه جز ككسلاب رع يللا

 نعلتام نات نأ تيبا اهانعمو ةيلهاملا" ىف كراملا ةيحت نعللا تنبأ

 واول كسر دارأ (ق) هبيصن متشلا هانعم هظح نعللاو بست يأ هب

 روجلاب تقرع. تبرج اذا ىأ هكرت مث رنولادم ضنحلا :لصاو”ردغلاو

 طبقت وز“ ةزاتملا ةفلتملاو اينلع ن وديردب |ولاك ةراجح ليضتلاو ىف شا

 .نتعتي هطنغو ةطاغ“ لاقت طنقلا ثشأ وهو طظْنقب ىوريو ظشقت“ لأ

 ضرقلا نفى زجيضرقلاديساديبع افصلاو رقشملا لها مكظح اودخ

 ضرعلا نمضرع كيجني ال كلاثه ةراغ بلغت ءابلغلا كدذبصتس

 لاقو دجملا هلاق ني رخبلاب نصع مظعمك رقشملاو مكبيصن مكظح

 نم كلم (قز ثيسأو ني رعبلاب رونافصلاو رعحش ةييدم نعشلا ىرابنالا نبأ

 أاحابص كيلع ردغت ةاحبصترو هأ نيرعبلا هالو 100 ناك موه رخل كولم

 ءايلغلا بلغت هلصاو لك ىئب نم ةليبق بلغتو ل ةريزعلا ءافلفلاو

 ىل كلانهو هيننم الكب قؤوهرملا رافض مق أاملف ِِلْغَتل هةفص ناك ءايلغلاف

 كلإتم ىلهت لوقا نام راك نكت بقر ناكل كلان لصاواطقرلا كفل
 ىعاوتلا نم ةيحان ضرع (ق) نونمؤملا  ىلتبا

 ىضقتا لونا لهتسشت قوه بيباشا .:انقضلاو ار فشتلاب انوفا

 ضحملا نعهمزةجت و رمعنب فوعو . هضرا وج ىف ىدبعلا ىلع ليمت
 ضكررلا نمللدقاع اليخ ردغا| ىلع أدرجو أدمع كثوملا نفااذرْفا اد

ّ 
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 ٠ .ماتيال هنا لوقُي هنيع ىف هطلاخي هنا ةقئاشرأ دام زمو حف رع عينجا فينلاو

 ىضقي ىذلا|ودري ىتح كلاوونب «تفلاخنيدلا فلتقلا| ذهتفخولف

 ضرعنعسانلابرضنامدقةعيبض انموق طسو ةرم ىذ ىلع انكو
 0 للا نثرت و نطل كلام وقر طاطلا نينا

 ةريإلاو ”تلملار هانجق ام ودرب "“ىئتخ ئ) ”فلاثلا , ةقّرط نجح وهو ةعيص“ نبأ

 ةعيبض وني مهو انموق نه لدب ةعيبضو ةرم ىدرم) ل2 انك نإ ةقلا

 اينيررض نمب ةالابم ريغ نم ىأ ضرع نع سانلا ,برضنو مدقتملا

 ضعي نمنوهارشلاضعبكينانح انضعب قبتساف تينفا رذنم ابأ
 ضفم هتفاسم بحر انلزنمف . انبرح تمر دق تنكن أ رذنم ابا

 لاذشملا قنخ :انئمنفا لدا َتِينِفاَو كنه نب ى روع: ةينك _ر ذنم وبأ

 ةفاط ارا ءىئسللا ار ريتا ةيجارا اذا .تحلاو اةلعرلا .ناولا. ( قلب

 كايتانح ةنيف :ةرم كعب 500 نك كلوي :ينقتلا يسرب تنيفلا وتزهتنت

 000 قلدل "هاش أ كلذ قلطنو .كنلاوحزإ ةبعر !نقيءةنع ر قل

 الاو .راركتتلا اهانعمو اطفل ةانثم رداصم اهلك كيذاذهو ءليلاودو
 الا فرفعت لافشت انج وع تالاممالو ريع ىلا كفانا

 ضفر اَهْنِيِب بق ىف تلاج ليخا اذا:  اهلازن : ةامكلل نم :رقنمابا

 0 ىلامعوطلا فمك طعاملو "ىتفيخص ارورغ تناكر ذنم ابأ

 بركلا ىف اهتلزانم اهلازنو عاجشلا وهو ىمك عسمج ةامكلا

 ىنقلاو ترك مش تيكا للام رعاك نم لدي ةوهو اهتززابم :ىل

 أرورغ تناكو ىنقل لفض و وهو ةمرستم ضقرو حمرلا 0 ةأنف م

 ىتبتكا ىتلأ ؛ةفنخصلاب ىنتررغ هانعم ىتفيحص

 ضقتنلاب عئارشلا ودحت ةرم ىلع ىرت ىتلارومالل نم ردنم ابأ
 ضختذلا قعريعبلاداحامكتدجو . ةتيهف ءافولا تمز ردنمابا

 قئارطلا عئارشلا (ق) ماربالا دض ضقنلاو قوست ودحتو ةوق ةرم
 ءاتمولاو ةضفنلاى لا انجن وتشت" ىتلانوشالا تسيب“ اهئاو:ةطضاولا+ةعساولا
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 ةبكت مهل ناكمو لفنا قو كس. نه ةدالق ب اخيلنلااو قلع يس لانو ةرجافلاةسمولاو ١
 ها كوش ا علا هر 5 وص نم ىهو كش عمج (قإ) ءابضنأ ةدالقلا ىهو مضلاب ,

 ئنعيلل تسانم ردع [كَهإر

 بخ اهركذ نم اهلانعمسالو ا مهيف ىربيف أوعفاد أم

 أتش ملَو اه ركني ضيا را ىو مع )ان اف (اضيأ ةفرط لاقو)

 نا 2 خلل تع ا دن ربع ايلاخش ةدينعوبأ 0 ىعيصالا

 هل 0 هل لاقي هن 7 5 ةيلإ ثعب لتفلل هذحس ندح ىدعلا 9 تانكتلاك

 3 را 5 ملو اهلب 8 ةي نأ ىباف

 ضعلا ةمكه ءابدح تلّرن دقف ٠ ىضغوالوخاي م ويلا ىنيلزتعا الا
 ضهن نم مويلاهبامىذاّوف ىحضاف ةحناكم قم نف ىداّوف كللؤأ

 ا مقل 5 ماكاو ىنعكيندع ىضفخأ ىاىضغو نقى تت نتلوتعا
 انيك ءايوق الع ,كضعت لوا ضعلا ةيكمح او

 ضةْبىلعلاجيرلا ابل تنكد قو ١ ًازارم ةايحلا ىف ادلج تنك فقو
 ىضفي اهدجو دكيمل موه ضعبو اواي سيل ئنلاءادلان م يلج

 اطير اقع ايفا كسا لاك اهدى نا ويظل ا[ 3 ناز .!ملق, امن
 ئضغب ىلع رهاظلا ىف يْطلاخأ نئأ حرص المل لاجمنرللا لااطلالا ناراش

 ا اذه نمو. ةرشعلا! نسحو.لامتحالاب هنسفن يىصيا:نطابلا ىف مهل

 .اهضارم كك ءئلعت مهرودص :؛ىرادقو ءاض امأونأل ماجا *هلوق حامشلان خا

 0 /ريبسلو نودارملا :ءاشلاو خنافك ريوأ ىسبك لذ

 ىضفأ مهلوق نم نهدي ىضقن و اهل رك اهدجوو برقي مل دكي ملو قلق

 . عسذأ ىلد لاطبلا

 ىضغياونفج ركيمل ىتح عمدلا خرم. اهم وجلس" تعب نيعلا نارت ملا

 شننلا قروي حاورالادب تعاذا ..امهيف درولا لبتسلا جاعم ناك
 تنكشف ل وهجملل "ءانبلاب ثعب :لصاندعلا نوكسو  ءابلا مضب ثعب

 امنع الكوم كسملاو نابلا ايهنه رضع ىلا أ* ءلاوه لثنأ :ةهنبع

 ل ةقيبايلا نكودجيل و نبع !ا مسأوب ذأرم ريك اهم جلسوا هلنعسف هجارشلل ككل

 ماقملا جاعيلا خبيلا جا أعم ناك لوقف نضال .(ئىضعو |يووذ# اهنفجو

 نيغلا نيغ قف ..هئم ا ةرارحل هريغ نم هصخ أهنأو فورعم لاقتسلاو
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 ان لملاك لاك ها زك: زبد ملاوي قاتيلايز تاكو 68و ) فكم ظلعلا از راو
 لغو( ق) فاعض ساكناو اومدقت اوفلسو قوسلا الخ دوقلا نم وهو ماكتملا

 .اءاطعل أعرفك وقو دوفر تح ىف ل تقي حلاوه لغو عمج

 كراك طف لطشلا كر, همؤكرج نم . قفسلا فالحب
 دمصلا ملحلا ىذ راصنأ مهو مهسلجم ىف لهجلا تقوبنغدو

 اهينلاو (لاشمالا !ةماوغ لل >يتفلاو ئكنلا ئهو لبنت عمج ءالتن

 نوعزي هلوق ةيلاع ء مهممه نأ ىنعي ةدعبلادعبلاو عفترت ومنتو ةلهشلا روئأإلا

 يتق لا جاو ك1 هيا ومل ىذلا نمصلاو هفضل وخلو قراوفك ائأ غلا

 . هتءو رم ىلع ةءورملااذ نونيعي مهنأو هفسل|اهيف دج وال مهسل اجت نأ .ىنعي

 ندرس زعل" انبللا ءاطنبالا "اذا رس رقي دج لعالاو رش
 درملا قيراخم انعم 525 ةَداَيَ ىنغلا داوجأ رقفلا دات

 از[ اطخل كني رطلاب كنفلاو سيح .ةغلانم س ّونح عمج سبح

 0-5 خلا ةفلاءاحوتس :هلوق ق| أوغشتي ىتح  تداملا ىف مهلاومأ نوسنخي (ق)

 رقفلاو ّىتغلا ف لضف لها مهنأ نعي مركلاى هو ةخاتمسلان م لوعف حومس

 هلدأو درمأ ع مج درملاو ىف تسلا ومو 2 عمج قي راخمو بيشأ عمج تبنشلاَو

 هسكوكسم امنا لاعمالااو مضل و لس زئاج كلذو نوكسللا

 تت ايجات: اهم رب ملو اًضيأ لاقو)

 انملا اهناذآ | نم هللأ عدجف ةلغلغم ركب ىنب ةأرس غلبا

 انبغذاو ىلإ أذا ثداو4+|] دنع 2 ةكلام ىلجعلا ةبلعث تينذع

 عمج مسأ قل لقت قو ردخا عملا يارس يفح دقأ هل دهيقا ر نيلتلا

 تدر 0ك عطق عدجو هل اذن هله 3 عمجأل درقم هنأ لأ الموسلاب هدو

 مولي ةفال 2| لج) تع) ةبلغك قلك ) نفاضم ولح لكلا لقلت

 .نبغلا نم نبغو اطبأو رصف ىلأ و هايآ مهرصت مدع ىف هموق

 انجش هب ىكبت الو تيمل ىكبت تثعب ةحاون ىري اسيق ءرملاو
 انكث هقوف .تطانو اباخستطان ةسموم ىمحلا ىف انناه امناهو

 ىكبت .ةرجاتسم ةخئ انب ههبش ءرملا نم لدب وهو لجر مسأ سيق

 لؤالا نم !لدب_ناثلا ءىناهؤ نيسنقكع قوطعم عوناهو .هتقيقح ىلع سيل ءاكب

- 



 لاك

 قدما فب انمل)“- نحط انيلاود «ددللس ل عرقا ذل انف
 فردت ءاملاب نيعلاو اهنةقناو انحامر اهتقلط- دق ةهراكو '

 قعزم وهو  هتزداغ لطب ىلع. ةضغ: :يزايح ىف بيحنلا درت

 كتلذ نعب ىلا. مؤبلا ةأدغ«تعلا ةادفو دنع ىآ ايف اهانلعج قا انثفف
 نمكلاو 2 انهل ناك ةارملاو عردلاو ودعلا تح هتةقنأ شرف ةذيقنلاو

 برحلا ىف ةتفن قرعي :ىنلا ىرعتملاو:ئمكعتملا خالسلانسبالوا عاجشلا
 التف ىأ (ق) اهعمد ليشي ٠ قفتؤ-ةتهذاك_ ةأرمأ:تردىأ' ةهزاكو هلوق

 فملتلا د5 هلرق ةاوملا) بزفرف وس ءلشساو تلطل زل ةتسلا ل كسل
 ننتكأ 2 0 علضو هو موزيخ عمج ميزابخلأو ءاكبلا بيحنلا ه خلا

 لطبلاو ني افلام ىف ضئةرتعا ام ةمغلاو رادصلاا بناج نم موقلخلا

 عضو ايات - ميزابكاب ٍضِتغأ ام .ىأ:لوتقم (ق).فعزمو عاجشلا

 اضيأ ةفرط (لاقو) لزني ملو

 دبأدهع نمليجلا ]ذه لبق هب نجلا ٍفزعت بوكرو
 ةديبلا ني ءامجالول تقرط“ ٠ ..اهتءابلاب نفي  كايبضو

 وهو نمل في زع نم توصت ىأ فزءت. بوكر» قيرط.بر لوقي
 ”ناسدلاةييعلاو“ لاتانلا ازمه ئوبض ليدل ليلا دوانيلا ف عودي سرد

 خلا تاَنَضو هلوق قنراوص و دلل نإ ةفصلا تفيضأف ديأ دهع امان ميدق كبأو

 انا نم.اهج رخا اهب امل[ رفس (ق) ف ؤرعم: نآويح, وهو بض ماجر بابض
 نوط نه وكر خا انيلنج عمج اهجالواو هأ. اعفثزم ةرخحلا كنِمإ ناك ام ددبسلاو

 هريغو رطم نم ةراملا هيف رتتست

 دادخ لسلا هقاس ءاثغ ف أهب ءاملا بعل ىتوم ىهف

 ليياضف نو معالا اهليعتو تمام ديلا احلل قلد
 ٍددخ“ (ق) هايملأو ةيدوالا هلا تيبنلأ نم سني ام'ققاو ءاثغلا نم

 ىئى

 ٍضرالايف ةليطتسملا ةرفحلاةدخاو سوماقلاةرابعو ٌةقي رطلأى هو ةدخ عوج

 دكم باءِجالو ءابرم ريغ .لكيه فرطب تنطبث دق:
 تفر لغو 8 نينلكنأ ريغ -  لوفلضص ىح مادسق نال

 ىرطلاو تاتا رجال علو ةطاجو هوز الوطن دقت فل قات فملعإال ل
 ايلا هيكون تفانسع لاب رول ىلظلا لكيلا ركل نارألا رنلكلب



 1 ع

 هنف إذ الإ داس( دآرصلاو تعب رعلل وريمضلا خلا دارصت تءاجوب لت
 طظقفاسلا عيقصلاو هئِف ءامإل قيقرلا منغلا هطسقو نامركو نسوماقلا ه دراب

 .نطقلا قسركلاو اهطسو تويبلا .لالخو جلث هناك لبللاب ءامسلان م

 قرحتماهل ئعارلاو :فدلا ىلا . اهلبق نعةري لولا عيرق ءاجو

 فيصتملا عرمي .ىتح ىحلاىلا  اهيظش تايقنملا راشعلا درن

 اهيلع ىتأى تلا ىهو.سايق ريغ ىلع ةلئاش عمج لوشلاو لبالال حف عي رقلا

 ٌضيقن ءقدلاو :بخي صقريو اهنل قجقروشأ ةعبس اهعضوولا ابهلمح نم

 يدعم اهلا ف ماللاو نفئقيلا :قنندقملاوا ماؤفلا عضوم نا.ايآا ذرنلا ةايبغ

 ردابي دربلا ةد-ش نم صقر اهلتق ءالين ىا (ق) لوشال ريمضلاو أهنع

 راشعلاا خلا راشعلا درن هلوق هأ كربلا عوم عاراهعم نسعلا ل وقر ا قومدلا

 ناهسلا تايقنملاو رهشأ ةرشع اهلمح نم اهيلع قى تلا ىهو ءارشع عمج

 نيضتيلاو قع ريلا“ةيف تبني عرميو قاسلا مع ىهو' ةتظش مج اهبيظشو

 ١ .ةعويصسلاب ةعاقالا" ناكم

 فرعا فهلا “امل خجول و سور نينا ع فلا طلو
 فعزمو لخم جاشن نعطلا نم اهنيب لياز ليخلا اه اذأ نحنو

 فرحتمااو سارلا ريغملاث عشالاوانيلااجايو مضني ىوايو خبطت ىهطت

 قرف لياز خلا ليهاام. اذا ندنو .هلوق هلام نونسلات فرح ىتلا' (ق)

 فعزمو هبحاصي لخم مدد فر مدلا حشبني نعط جاشن (ق)

 هناكىأ لخملاوه نعطلاو لاق ليلجر ماب ,ىفأ ىل ميحلاب لجن يوريو لتاق
 ل رهو قدادا ةينسبح ل2 مهلوق نم اقيقد ْىَأ داَدلع مسِدْل لعجي

 فعرت .ةنس الا و راوص ىلاوت اهناكىتش ىحلا ىرادع تلاجو
 ىهلتملا قهرملا ءاعدلا معو .ةرج نبأ الأ ىجلا جرف محي ملو

 ركبلاى هو ءارذع عمج ىراذعلاو فوخلا نم اهتكرح !ترثكتلاج

 فلا سالاهل رشح ولا رقب عيطق للا عباتت كرد هت و

 ٠ ءملو ةلوق مدلااهنهليسي قعرتو هتييدح:ىهو. حملا لصت اوهو نانس عمج
 ىنذلا قم ملاو.ميلع ىأ معو 4ف وخ قاوم لفاج رذو ليي لحن خلا محي

 هموق ىلع. فقلت .ىأ (ق) قهلتيلاو لوعفم مساوهو ةوكردا ىاودعلاهقهرأ
 10 صتبف .هترضحب اونوكيال نأ
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 * رثكيو اهيرج ديزي ىأ ليخا وفعت امكريخلا لعف ىف كي ردن ىأ (فر

 هرجش هئام قيرب حبصي ملو نؤبرقالا“ هنتع باغ نأ

 هةر سام نككاوتا ورقي يحلو يال كادوا اهابلا٠ نإ
 ةرقف ىنغلا نم قدير ةلمادب هب ملا انميف ءىرمأ" لخ

 رصشلاو هك رتنال اناف هب راقأ ثتدعب نأ:لئل بيير قب عيت نوب فأل

 لحال ميدقت مالكلا ىفو ددرت ئا هنم قرقرت ام ءاملا 7 لوذغخيلل
 هلل وق“ كخو قف كايراصب عنا ينفملا ور ءةقامل وباب ١ هرجش حبص ملو لصالاو

 خلا“ ىرمألكلوة:ىو رعم رذعلاوءانغالا ع نم ينقي والاببلا ىابتلا غلا نابتلا نا

 طل نم باصلاماظع ن ١ ال أم ىهو ةرقف جم هرقفو هب نول هن 0

 يح ةينلا» ىناقلا نوكيم !'ءافلا زيسكي درتسل اذا ويمسلاا نأ لماكلا
 قنغلا نم هب رفظ امدعن هرقف.نيسش ءىرمأ لك نأ ى

 هايأ مهنال ِلَح ىفاهباحصأ موليو دنه نيبو. رمغل ا

 هحزان انتبيضه نع تنكدق نحجسأ انب ءوسلا ةنفجاي
 هحداف مهب تلح ةءوسل أوبضغي 'ملو ىموق سلا

 نقفرأ نحجسأو ءوسلا ىلإ اهفاضأو ةنفجلاب هرش نع انك ةعصقلا ةنفلا
 اهب دآ رملاو طسبنملا لبجلا لصالا ىف ةبضهلاو حجساف تكلم ثيدحلا مَنّمو

 غلا ىموذ ننيلسا هلوق ايَملَظ 21 عا ردقيال ىأ ةددعب 0-1 وررعلا انه

 ةميظع (ق) ةحدافو ٌةحدقلا هل4] ةئوسلاو ىنولزخ قا

 هحضاو هل هللأ كرتال  هتللاخ ثنك ليلخ لَ

 مسرابلاب متبل ديف انم - يلفت سوال رز للا
 نيوعاقلا كلحضت, نس, (ق) )2 ةطشإ ىو ةييحاس سال بحاص لْيلَع

 غورأ خلا بلعُت 1 نم ا ٠١ ولك هلوق كا تلت وقودينش نانسالاةحضاولا

 ناغو رلاىف لثمل ل ب رضي فؤورعم بلعثااو ليئلاوهو نافغونرلاّن م لعفأ

 ةينن الذامج »و ا ىفحلا ةييلقم مهلك نأ ىتعي  لثم .هحزابلاب ةانللا هناا امو

 .اضلا“ لاقرو
 فجرح ءارمح ىهو ميغ قيحامس . هناك ىسما نجدلا اماذا.انأو

 فسرك ةكلرابملاو تويبلا لالخ . هعيقص ناكدا رصب تءاجو
 بازنهلاةعبتسلا ةاقزابلاءاينلا وج رلا) نط الا ةيغلاعناقلاوضللا

 ةاشلا معش قيحامسلا رطما|ةلقلاهب ءامسلاهبش رمح قئارط قيحامس (ق)
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 اك ٠ لفالا ود لو فيش اززا فربلا ةيجرلاو كافبمتشا -انيارناك غلا القزم
 | رمال ها ىوغيالا لطي لاب

 هريح مهليب ددرت نك ةقداص لكتب نافجلا ئقلت

 هرّوس مهنيب ريحت نبل انسلاجم ىدل نافجلا ىرتو

 اسال الانا  نرااق يفشيب ا ىنولقا هع يف قفز امياكف
 000 هاك ا ةفحاص لكبو ةرد لكلا ةعصقل ١ لع ةنفج عمج ن نافل

 9 ف ةغل نجل و محشلاو محللا ةددج ىأ د دال ةلقلا ؛ لك محلب ةأوليلم ىأ

 ةردحلا نئم هريخوبارغالا دديودت ليلا دد ردو كانه ىنعوب 041 3 مآ هو

 مول | لاوع سستم ىنلا وهو ب رغ عمج بارغالا ( قا ١ خلا ىرقع اهناكف هلوق
 م نال و ل هلا ءاملا 0

 هرطم انماوس بيصي ثيغ انكرديس نا ملعنل انآ
 هرعذ رهاظ توف راعسب تونغ جايولل ةريغملا اذأو

 جايهلاو سانلا ىلع قويا كلا لبع | ةرغملا زب ةيفارل ا؟نابألل ماوسلا
 قرا ثمنلو هكانتما اك وزلا ناعوت انقلا نشكلاب

 هرزا طقاس توم دعب نم. اولعس ىذلا انوطعاو اولو

 هررش هلالخ ريطيابرض 2 اوهرك ناو مير انا
 و ءرأ دعب مهانلتس امان اوطعا و” خل ءاتاعاللل ريع ال هع لأكل

 0 خلا مهوسكتل انأ هلوق ةفحلإأ وهو رازأ عي هر زأو طؤقسلا نم 1 1

 بلا وعلا اهنشْب ىأر ايدلال الغ ىلاعت لو ءف هنمو هندي ال موسم

 رانلا' نم" ةثياطتب الب

 هرخدن ءافك الا 2 دمحلاو 0 كي )أو

 ةردناللوذخااوتالعلاىلعد اايجلا وفعت امك وفعن
 للاث كف ذوحام اثوووم قا"ايدالوأ ف |نلاز لعجت ةلتنو هعفرت ةضنن ا

 هنوصن هرغدنو لثامملا ودو ء فك مج 1 اوس دع ل اول

 اهتعرَس دايما وفعو ةلئسم ريغ نم ىطعن يأ خلا وفعن هلو هظفحنو'

 .ريهز هلوق لثم انهو ةلع عممج تالعلاو "رج الو قطر ر دغنم
 انقر قتلا: نيا عاشلا قلق امه ةتالغ 1 نأ

 قالذ نرق ىلءوهو هب 0 ايي حمس هذجت مدع وأ ةلف قع هقلت؛ناّىأ
 :ةرطتن نب ههكرتتءإل هر نالوا هموك «لكخ»ئنلا هللرواانهملاو “لاخلا

2 



 عا

 لكاويال ايئاد روش ةريسم  ةيطن .ضرا نيدرفلاب ودوغف
 ,لئان وه قرما ىوهيام لك امو اهنود ليح ةجاح ىذ نم كلايف«

 ةد_دعب :ةيطدثو .نآرخ نم اههو درف ةشثتءنيدرفلاباو كرت ردوف

 قحو لباؤعلا نم ' لك وول ولي دشلا ةتويشلا مم تول ادق فدا دو

 ننعي هنع هبحاص زجعي ال ىإ قايسلا نم موهفملا ريشا ولدا ةزجاعملا

 ىنبم ليحو هبيبنتلا درجمل هيف ءايلاأ كلاي خلا :كلايف هلوق خارت ريغ نم
 نوما نوفا زا ليخ رياققتلاو- زتديلا نيناط دوهو (ىونيك ةيكان زول وقول

 هأوهي هريدقت فوذخم اهدئامو ةلوصوم ةيناثلاو ةمفان كوالا:امو

 لئازي ال ىوه نم ىفشاثبلاى لل  هدعب ةبوقع ال تول قرمعل

 هلذاوع قيقتست الذا ءامساب 2شقرم دجو لثمىملسبىدجوف

 لطاما الابخ ىملس نم تقلعو شقرم اهيَلَع |ًدجو هبحن' ىضق

 نيج دجولاخلا لاق ىدجحوف هلق هقر افيال لئازيالو نزك2ادشاثيلا

 ةلذاع عمج هلذاوع رصقتال ىأ قيفتست الو ايهوبخ مدقت عاوسأو 1 كل رك

 تام هنأ لوقي ةجاحءلصأو تويملا بحنلا خلاهيحن ىضق لوق ةمئاللا ىهو

 لابخلاو ديصق ريغ نم أاهيح ىنض رثعأ ىأ 9 نم تقلعو اهبح نم

 (.اضيا لاقو) فيوستلاى هو ةلطامملا نم لطامأو بملأ نم لقعلا باهذ

 ةرجح تلخودو ءاتشلا مزأ اذا نيذلا موقلا ماوه ل

 هررق مهعيبر ليبق ىنثف هل تويبلا تينودو اموي
 اهيف اونكتسيل ىرخأ لخاد ةرجح تلعج ىل دتشاو ضع مزأ (ق)

 كلفك ةرق عمج (ق) فطع ىنثو ضعب نم اهضغب برق َتَبَنَوَدَو هلوق

 .ةرم دعب ةرم دربلا مهبيصي نام اولا ندع اذأ

 هرسي هميقي تايقنملا ىف مهقزر ناكو حينملا اوعفر

 هرسع ةهجو عبباتت امل 2هسبحي سيل اميوق اطرش
 ىنعي ايشنخايال هبحاص نأ زاعتسم ىنعمو راعتسم حبق حينملا (ق)ز

 اهدحأو ناالا قرونلا يئابقتللاو بق ولا كلذ قتيلا نملك مهنأ

 قزرلل سيئا | ازد اذه نادل أح ماقأ نم هميديو هدلصي همدقيو ةيقنم

 هلاوق' للمس لهأل فانعم قزرال ريمضلاع جرا هانغ ىأ.نيئمضب ه هريسي و



 للئاببح هتزرحا :ديصريغ لهف لك. كلقعب ىلس تبهذ دقو
 لياخم تحال قربلا عملك بحب شقرم باق ءامس|ت زر حا .امكج

 ةلابح عسمج لئابحو هزاح رجالاز رحأ مهلوق نم هتطبض هتز رح
 ديضلا ريغ لغات ال :لئابخلا نأ لوقي هسفنلاهيرض لثف اذه ةديصملاى هو

 لثيقرم غلا تزيرخأ انك لق و ةبابصلا لهأ ندع 3م كوم كلنكو

 ةفرط مع مع رغصالاو رغصالا شقربلا + 2 كلام 00 ب ل دع وع

 ىتلإةباحسلاى هو ةليخم عمج لياخمو هني روط د دلو هيعاضأ 3 نسل !عيلوبيعلا نب'
 ا

 لتاقم باصت نافوع كلذي ىناي امل ءاوربإ عكناو

 ,لتاق دنبال ءامسأ ىوهنأو. درقي رارق ال نا فلز ايلف

 لجر ىدارملاو نشيفزرملل مع وهر روكذيلا فروع .تنب .هله ء اوي

 عضوملا وهو لتقم عوج لبتاقمو ءامسأ هتنبا نوع هجوز دارم نم

 شقربلا قرإ تسلا ىف هيلأ راشأ اي تك كيضأ 5 هينا شيعي ال يذلا

 ا ا ا ا ع ل يبطت تايم دن 6
 كلذ مانثاىفو هدنع ماقاف هل احدتمم نميل ا كول تحأ ىلإ رفاق اشقرم نأ مث

 دق ايلف أهي بهذف اقزانأ 9 تا لج ر هب لأ مدقف ةجاح افوع َتِباَصَأ

 أنه لاؤلاقو مك لا را ا ا ا قرا
 كلل 3 نراوستعر نخل دات 1 نم نئيبص اموي عمسف ءاهمسأ“ رق

 هشمن كح | ذ) اهم تلت قون لاكن راق كدصق ركذف 3م ل تنفذ ىنلا

 ايهنأ مهف ِ ءاقسلا م امئس اهلف شف :رذلا ض زف اهحوزو هل' ةالوم

 اتيغ زو هاكوت 0 و هل لحر ىلع بتكف ةناك نمت

 تلك | حو ”ئقب امل شقرملاّن أ مثلج رلا اولتق ن تانبالا لقا أر ل ايوا

 قلة تبع ايل ةياولر ءارط نعي هناغإ ةعاقي هما "علت حسفا جالتلللا
 1 ل و

 ةلحاور اعارس ىوهت برط ىلع ١ شقرم قارعلا ضرأ نم لخحرت

 لئاغ ورسلاب .توملا ناردي ملو ىووهلا اهوحنهقاننْنضزاو رملا ىلا
 لونه كن ؟ىتلا اهقانلا ئعتو ةلعار: ميك“ كخأو 4 0

 تايبللا: ئتعم مطعتاو.لتاق:هلئاخو ةنفوتزعم -شررا-و سلا :غلا:ؤ رسلا كلا
 اهلبق ىذلا تدب ىف ةثالثلا
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 لجان نشيفلا ماصار دجاتاللك ٠ ؛هبقع ىزفعلا عمت امو:
 هل ؤاجنو هناعير انب لوجي ىندوقيو ابصلا داتقا ىلايل

 انالكو -ةننةرقحو قازغلا قزفبلاو قاكت'ام ٌقفطنة امو 'انمقأ*اتنقبغ عل

 قول: ؟وخضلا معانو توما * تارك ملا فاش يك م هانم ل

 انمصل]و دوقأ داتقأ: خلا قانل هلوق بصخم لاما مفسع ىأ لا ةيفاقر

 :هلوأ تابشلا ناعي رو فوطي لوحيو ةوتفلا ةلبج

 هلئاتماف“ ةضرع بيتك داوس“ ”اهودو كايخ ئملس نم كلامس

 هلجاسأ ىر جت سرتل أرهظك ف قو ىمحلا بناجنم مالعالاف رينلاوذف
 ملحلاو هللا وع هادي ةييصتاورم لاك الا عفترأ 4س

 مظع ثيح هضرعو لمرلا نم لتلا بيثكلاو هصخش بيثك داوسو ةروص نم

 ل وطىف..ننليم ؤأ ليم :نضر ع .لمز نم لئج وهو ليما مج (ق) كليامأو

 كي رحتلاب ملع عج مالعالاو عضوم رينلاوذ غلا فشلا ريفلا مايا

 عفت رأ اهءعوقلاو عضوم قدلاو ' ةيخان نم تناج نمو نتوطلا لتحاولهو

 .بارسلا (ق) ةلجاسأو برطضصت ىرجتو فورعم سرتلاو ضرالان م

 ليا كتاف 'ةملاب بح نفاس اتيت ناو لس ادا
 لذالذ دق ىدايلا اهب راجي ةدلبو ودع نمو ملكا نود مكو

 برقتلاى هو ةليسو عمج لئاسوو تلدتسا تدتهاو جرت تل
 ىملس نود مكو هلوق ةرشابولا نم رشابو قيدصلاب قيدصلاح رف ةشاشبلاو

 ٍفصو. فيفخلاو ضرالاب ىراعلاىداهلاو ةريحلا نم راحيو ةيريثكبت مك خلا
 .ليوطلا صيدقلالفاسأ ,لذالزا|و ةفخلا نم

 لئافيو هيشد ضاحي يفر( ياك الفلا دس
 ةلياربس تينح ليللاىرؤنسف اذا, ةلجر تذ ايليف ساس 4

 ارطني لعذلا ساما سشقرلاو:اهيف ءامزالنفقلاةالفلاو.قتحولا رايح معلا
 ه رغصيب لك الخفو كل منا رجب المل هيفخي هصخش قاخيو ودعلا ةهج ا

 قايسلا نم. ةموهفملا ةرايزلل .اهلبق ىف رييضلا خلا ىملس تلخ امو هلوق
 سوماقلا ف و.ه ةيلظ هدشاو هنيظعم ليللا روسفو (ق)نشملاةدش ةلجرلاو

 لابزرس م هلبارسو بيجلاك تاعج تبسيعرو همظعم وأ هلوأ وأ ليللا فصن

 ىبيلظط تديطا' اذان لا وك
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 هلا ةعاطلاو قدصلا ربلاو ضررملا ءادلاخلا ءاد مث الاو ول وق.:برجالا

 ياللا :يلسابلاو. قودإمل
 0 لوفلال هلقااود نينكتلاو اذ: ارطقرملا اايميللا مفلاتتلا كدصأ]و
 اويعشاف نورقلاو اداع لاغام . ىنلوغيس هناىل ادب دقلو

 باق بوحي اذا : اينرحسلا نأ» («زكسلازما: مككل زفت: قوقحلا اوما
 قدلاو هريخ ىخ'ري ىذلا ئجترملاو لقاعلا بيبملااو هتحاصي فلاي

 اهقلو“لؤه نازهسحلا نهد ةبيغلا ثم اعنا تيمحألاوأ نطبلا ثيزفلا:سيسنلا
 ةدئابلاتزرعلا نم ةفوزعم 'ةليبق داغو“ ىنككلهنش :ئنلوغيس خلا ىلادب

 قوقغلا اودا هلام اوكف اوبعشاو تكله ةمأ لك وهوا نرف دج نورقلاو
 ضرع عمج !ضازعالا و ةافكت ..رفزاوع عا عمج قوقحلاو اوطعا اودا غلا

 ةلطقتني عوار هييمح و راعسفن نم. هنوضي ىلا لجرلا بقاع وهو رسكلاب

 لاملا بلس وهو بي رحتلا نم برعي اذأو

 .ةثيبعوبأ الو ىعبصالا اهوري ملو (ق) اضيأ لاقو
 هلثامىشولا ف رخز ىناميلا نفجك هلزانم امسر رادلا رفق فرعتا

 00 ناعيق ىف بجنلا نم ىقتلت ثيح وأ نارجنوأ ثيلثتب
 الا سرا لّزاتم | اف «نابلاهفلر ةروهلملا]طياولالاو ل لاعلاغلإن...

 0 هلا لجل بلوف نب راثالا نم هل صخش ال اموأ. هتبقبوأ

 هلوق هعناص لثامو 'شقنلا ىشولاو شيق رقب 0 فرغزو نييلا ىلا

 ناعيقو يالا رم ف رش :أ ام دونلاو ناعضوم نارعنو ثيلثتغلا ثيلثتب

 قفل ماجالاو لانكا اهمتعوتح افنان ةيئيطم لوس نضازأ طف عاق موج

 .ليسم مع لياسمو عض ولا ناويإهم

 00017 ا داعانما قملسم لبطل لاو لا نطيل نضال يبسقتاد] _ ىمللس مراوخ
 لالا كالا عأ بارظن ايل..؛ املارغانيص مثرلا لكم ىهرقاد

 نادودهعلانيحاو ىتمتيامقهو مضل أبةينم عمج ىملاو كيَضلا نم كَدِنَضَت

 نر نادل لعافلا نع عوف رم ردصم وهف ءاتلا تدتف نزأ لضاوتو فيبرق

 صلاخلا ىبظاا .رسكدلاب .مئرلا خلا ىه ذأو هلوق عراضم لعف وهف اهتيمض

 .هقراست لغأوتو 900 جاسو: ضايبلا
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 نقي او ممل بيلولاو هللالو !! بيحب ناو ماو و
 انلقف ري ر جأ::ءلعمدق لاق خ اال ٍلجرىنثدح ىعيصالال اق (ق)

 يعل ايوا نيب لام اما غأ بغي: :كاوقي ىذلالاق ساانلا|اركشأ نم

 قندلا توبلا: ربص ةديبع ونا ىورو“ زيرج ريغ تيبلا !ذهب تاي

 هوبأ انيق ةقرط ْنآكَو (اضرأ لاقو) هأ رد رج مخ بان ملو ىعيصالا هفرعي مل ,

 فرعف زعشلا نم لاق ام لوا وهو هلام هل اومسقي ناهمامعأ ىبأف مالف وهو

 لاقف اهقح همأ اويل مهنا لاقيو هب ىرع ىتح رثكو هرعش امنو هب

 بيغقدرو طهرو نونبلارغص مكيف ةدرو قحب نورظنتام

 ببصت ءامدلا هللظت ىتح هريغص ميظعلا رمالا ثعبي دق

 اه ءاتباى ا ةيونتلا رفصو ةفّرط ما ةدزوؤو نؤرظتنتام'ىأ حو رطقت اك

 خلا متظعلا رمالا ثعبي دق هلوقو بئاغ عم» بيغو أاههوق 'اهظف زاوازاغص
 كنب ز+نب  ىئدع لوقك اهر ايك فلست المال - قنعي

 ارتبكلا :ىنجي رومالا نيغضو قنم ريدي رذ نىئتلا لصو طش

 بيصتت بيبضت 0

 باغت ايانملا. اهيقاست ركب .لئاو ىيح نيب قرف ملظلاو

 بشقيو فاعذلابطلاخي احلم انجأ نيبملا ملظلا دروي دق

 بيلكىدامئتاهث د عاى تلا موب رح ىلا ر يشد ند امكبلغتو ركب لئاوايح
 هنت راج :ةفان نرارسل لقب تيشي:ةرم» ند -ساسنجهلتق ىتح ملظلاف مهكسام

 خملا دروي تق هلوف ةنس "ضب أ ةدمم :يؤل] تكاتك للرالتلا

 هدم ءاكع قى انتجؤاو نثبلا ندبملاو رادصالا دتح- .داويالا" رم روي

 ةطلاخملا"نَم طلاغيو بذعلا دض وهو نجح الديس اعلق نر معطلا

 نعي الطب بشقي و [اضيأ ىأز زلآو لانلاب ىهوف ةعاس ميسي فاعذلاو

 ةاداعملا رعي ملظلا نأ

 برجالاحيحصلاىدعيامكى دعي .ةراعد قيفتسي ال نم فارقو
 بطئعم هيف سيل قرسبربلاو هرب ىجري سيل ءاد مث الاو

 .رسكلاو حتفلاب ةراعدلاو ةقافتسالا نم قيفتسيو ةطلاخملا فارقلا

 هيدعي حيعصلا .نأ امك .ىدعت ثيبخلا ةطلاخم نأ ىنعي قسفلاو ثبخا



 اج

 دم رسب ىلع ىليل الو ىراهن ةمغب ىلع ىرمأا ام كرمعل
 ”دقللاب :تازوعا لمت داطادو يك اخ تنعي رتفنلا تانج مقيد

 مئادلا دمرسلاو بركبلا ةمغلاو كتابح ىأ كر معب مسقأ كرمعل

 هلوق لوط ىلابأالو ليللاب ها يمول هتصضنا١ ىماب .تيدف اذا نعل (قز

  اهكارع بنع سفنلا هيف تسبح 0 بر يأ خبلا تبسب» مويو
 زانت س ةنلأ نا انه ةلعافملاىنعمو ةكراعمو اك أرع هكراع ردصم اهلاتق ىأ

 يح ٍتاروبلاو مزهنأ هتبلغ.نأو تبث اهبلغ ناف رارفلابلط يف اهبحاص

 ا 1 مهدد كه مل ىأا (ق) هنم يبحتسي أملك ىهو ةروع

 د
 دعرت صئارفلا هيف كرتعت ىتم ىدرلاهدنعىتفلا ىشخ نطومىلع
 دمجم فك هتعدوتساو رانلا ىلع هراوح ترظن حوبضم رفصاو

 كرتعتو كالهلا ىدرلاو اخي ىشخيو ةماقالال حم لصالا ف نطوتلا

 لازت ال فتكلاو تينا نيب ةّمحإلأىهو ةصيرف مج صئارفلاو مح درت

 (ق) رفصأ عبق بر ىأ رفداو هلوف عرفلادنع كلذ نوكي اينأو دعرت

 1 ل رار فوفو كارعألا يل الز سرج بالو صيضملا عداز ءل
 اذا رظني يأ در ايم هرآوحو رابلا هنم ت رتغ حوبضم بضم احلق ىنعي رفصأو

 0001011 1 كاع قيما ياا تيعم ارنا يدق ترض
 جرخي الو ويد اتلكب كهارب*ىنلا ففحيلا + روقعي لاق نىاتلاد نع .ىئل

 . ءىش هيدي نم

 دوزت ميل: نم رابخالاب كيِتَأِيو .. الهاج تنك ام مايالا كل. ىدبتيم
 دعوم تقو هل برضت ملو اتاتب هل عبت مل نم ءابنالاب كيتايس

 هملعي نكي ملام صخشألل رهطت مايالا نا 0 ٌقهطت "قت

 01 للفلل رانج لانمي قرسللا كش ذل لا طمج ياي البغال حلم
 لي ١ قلك ةرم را اذارللانلقلل ا تعا[ اوفو ًايتعمج ءاينالا خلا كيتانس

 دغنم موبلاي رقا امن |دغ !ديعن: يراالوروفنلادادعاتوملا يرا

 اميتاب. | دئتوم (سذنل 0 ديعد أه د كعب ىأ سوف 1 دادعإ

 0 يل له بيروت لدا [ وحال لك طو



 . نى

 لقهتم !هلفضج رانقلع فودش' ٠ :لياشل للو اقل داعلدلا الكر
 ددزي كربلا ىصاق اوفكت الاو هل: اهعفن امنأ هورذ لاقف

 لعفي ىذلا ديعتقلاو 'ملظلا ىغبلاؤ رمكا برش ىذلا تزاششلا

 براشلاى | هوكرتاخيشلالاق ا خلا ةورذ لاقف هلوف:|نمع ةئيشلا لاغفالا

 اذذت) ى]لوفكم دلاز ايمن ىئا'اهقننا اتاتحت ةكفاحلا رقع ايل قلل ل

 ا رفعي ىأ ددؤب هاضقاْأ كرتلا ئصاَق

 تملا يللا ايل نيو اهنا لش الا 00
 دبعم ةنبأاي بيجلاىلح ىقشو لهأ انأ امب ىنيعناف ثم ناف

 نهذ ةليلا ىف قيوشت .نلطمو ,ةكوليملا نمر فم) عيبح لقال

 لوعفيلل ءانبلاب ىعسيو اهنطب نم جرخا ىذلا اهدلو اهراوحو زالا دامرلا

 نمسلا ىف ىه انتملا دهر سملاو مانسلا عطق وهو قيدسلاب انيلا ءاع ىأ

 تن غلا ق1 عيصالا ننلإك ىوف هريغر عيسخا قنيعناءخلا تم ناف هلوق

 لف الفحوساتلا ف وسي لمع و اسرزف سك سر
 ىتيركذأ ىإ رسكلا ىلع ةينبم ئهو هتافو ربخ رهظاو هعنأ ىأ انألف ءاعن

 قش ىأ فورعم سنييقلا نم بيجلأو ةديمحلا لاعف الآ نم لهأ انأ اهب

 "ةيلمأإلا يف كلذ لفت بلا تناكو لع قسسإلل اراوطأ 10 1
 ىدهشمو ىنانغ ىنغي الو عا همه لول .ءىرماك ىنيلعج الو

 دهلم لاجرلا عامجاب لولذ انخا ىلا عيرس ىعادلا ىلا ”ىطب

 ينزع ىلا اعاىدارجب ثيظلملا الل دشل ال دال ١
 عف دم دهلمو -لذلا نم !لوغف» لولذو .شدفلا. انملأو ميظعلا مالا نوتاو

 .زكلل اههبشو هعباصأ لجر لأ ضبق وهو حفص عاج عايجأو (قرز

 دحوتملاو باحصالا ىذ ةوادعغ ... ئنرضل لاجرلا ىف الغو تنكو لذ

 ىدتحمو ىقدصو ىئمادقاو مهيلع .. ىتءازج لاجرلا ىنع ىف نكاالو

 اناقطا ادي قارنا لع هنود الكبللا رىتلا تااضفي !ذوا كقول زعفلا
 ىنعيمب مادقالاو ىتعاجش قعءارجو .دعاب.ىفن خلا ىنع ىفن نك,الواهلوق.هل
 ىدتخحنو مهيلع ىمادقأو ىربصو قاثلا عارصملا و رو لصالادتعملاوةءارجلا
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 دنهم  نيترفشلا بضع ضيبال . ةناطب ىحشك كفنيال ثيلاف

 بدضعتمت سل ءدبلاهئم د وعلا ىفك هب أرصتنم ثمق اه ]ذأ ماسح

 بوثلاةناطبو فلغلا علضلاى لا ةرصاخلا نيب ام عشكلاو تفلع تيلآ
 4 هأترفشو عطاقلا بضعلاو هيلع هليلإل قيس ىأ ضيبالو هرهأ اذن دلع

 اضن هلوق قيقا ىدف زقرافي ال ىأ نيثرفشلاقيقز بضعل :ىوقوردو قر

 نمهئمب ىذلا ىدرلا ١-02 6 4ب انيدتلف ىل راصتنالاّنم' | !رصتنم خلا

 .4ب تاررض اذأ ةيئاثب دوعت نأ نع نإ 5 الام سل /|كيفكي ىأ انعاش عطق

 ىدق ةزجاح لاق اتم لتقف اذا ةبيرض نع ىنثني ال ةقث : ىخأ

 نكعتالالهمو ةبو رضملا ةبيرضلا (ق) عج ريال ىنثنيالو هب قوي قت ىخأ

 لد ربامىلع قدس !|أذهىتأى دددعح ىأ٠ ىدق هعذمب ريغعلاا يَ هزجحي يعل

 در نضع 0 0 0 0ك دق دوحه 0

 ل تيك كغ هيلع ردقيال ىأ ا 5 وب 1

 ار لا ولا ريتتسملا هليألا كب دلا لوك ةضيقل  نسلا مئانقو

 وهو ىفوخ د تا تكرخ ثنراثأو حا 2 ماين دوحهو

 تكاقثلا قارنا 0 ىداونلا (ق)ز 94 لوعفم هي دأَونَو 0 لعاف

 : .ةيدان اول لبالا نم 226

 ةدنسحر لن ولا خيش ةليقع ةلالج نسخ تاذ” فاين نترمف

 ديؤمب تيتا بق نأ ىرت تسلا اهقاسو فيظولا رت دقو لوقي

 ةليققو ةميظع ةلالجو ةقانلا عرض دلج قيكشلاو ةمحضلاةقانلا ةاهكلا

 ع تاخص دل ءىمس هك اكحلا 97 هيو 1| (قز بأ ريس ىه ىلإ خش

 هام تل ف ا
 ةيفادلا ا ردئو نط 0 (قز ق اذهتييلاو عارذلا لقتل شتمسم يطول

 اتصال رقعت ال هده 1-0



 موس

 غطمب لك لقزأ نكت يلب د هثدعب >ةكمل) ارهالا فدنملا
 ادعم لئابفا |نقيتا مقتسملءا نئدرطفوولارانمو هنعزطسسلا بيز هلك
 ىالوم ناك و لف هلوق هيلع م تقم لبخ ثادخمكو ةيالع 3 عب امو: اوخ وم

 كيك ناك] بوراخ ينبرخل | ينحل نهرا بلح / ناكرل ىا,(قزإغلا

 ىالؤم كو أف: :ئعيصالا ريغ ىىال ىو ةولشلاب يفضل نكي ريطفنا تيك ده

 ةمع نبل الم و نع لجعي مبأو ىمه ىلع ينناءال هريغ ناكول ى) هريغوه ٌؤرمأ

 بتفم|انا وا لاستلاو ركشلا يلع ىقئاخوه قوما: ضالقم نكلو

 بنهملا ماسحلا عقو نم ءرمأأى لع ةضاضم دشا ىبرقلاىوذ ملظو

 نعي كيم 0 2 ل وه :ىوريو (ق) :

 لال يو فار نينا وا« وعكلل ل سبت سور سوك
 عطاقلا قيسلا ماسحلاو بلقلاق اهلا ىأ ٠ ةضاضم هلؤق قئاخلاك قل ”ةنشتم

 باقل ىلع املا دشا تزاقالا'ملظ نإ ينعي دنهلا ىلا بوسنلا دنهملاو

 ظ .فيجبلا يعي
 بعض .دنيع ايقان !لويتيب :لعبؤلو - :نكءاش كلائذنا ىضوغو رف

 دثرم نب ورمع تنكى ر ءاشولو 2 دلاخ نب سيق تنك ىبر ءاشولف
 ٍفراع ىأ رك اش نافطغ دالبب ةرح دغرضولبج دغرض(ق) ىنكرتأ ىفرذ

 (ق) ىبر هاشولف هلوق بحت ام الا ىنم كاي مل تدعب نا يا كلضفب

 وررمع نيلجرلا نيده لثم دالوالاو لاملا ةرثكو ىنغلا ىف تنك ءاشول ىل

 كضرع نص ةفرطل .نولوقي اوناك ةفرط مع نبأ وه كلام نب دثرم نبأ
 ههركست قلخ نم 1 غد لوقيف مهبأست ال سانلا ءاجه نع

 لاقف هاتاف ةفرط ىنئايلف لاق دثرم نب ورمع غلب ايلف شانلا ”اجهنم

 كلو نم هثالثو ةعبس اوناكو ةئتب رضحاو ةاظعاف لاق هكيظعت ةللاف تكلا“ انما
 :لبالا ءرم_قرشع مونم دخأو لك هاطعاف هدلو

 دوسنل 0 01 نوب ىنداعو 0 لامأ د تحدصاف

 دقوتملا ةيحلا سارك اشاشخ هنوفرعت ىذلا برضلا لجرلاانأ

 لشانثخلاو. ةكرحلا اريثكلا لقوتملاو ىثنالاو :ركنا| ىلع لطي بحل
 .معللا ليلقلا عوبفتلا ترضاآو روكالا ه نماملاا لجارلا ا



 دبعا نبطرقىحلا فىنمالامك ىنمولي مالع ىرداامو مولي
 دجلم سمر ىلع هانعضو اناك .هتبلط ريخلك نم, ىنس ًأيأو
 دبعم ةلومح لفغأ ملف تدشن يىنناريغ هتلق ءىش ريغ ىلع

 مس دعامو ربقلا قلو ىف ىنعمب ىلع غلا سمر .ىلع هلوف

 (قر ربقلا ضرع ىف لعع قش وهو.هدحل ىف ءلعج.هبدكأ .نم لوعفم

 ثكيعم هيخاو ةفرطل تناك لبأ هذه ( ق)دبعم ةلومخ هلوق هانفدو:تام هناك ىأ

 نظن كناك .كلبأ .ىف حرست ال هوغأ هل لاق ةفرط اهيغأ ايلف اهنايعري اناكف

 ىنح :|دبأ اهيف علف النار لاف كيغم كبلغ اهدري تدَحأ نإ اهنا

 ها
 ىفو سيف نب رش هل لاقي 00 خرم لج - ل لول 858 و رمعو سيوباف

 : كيه نب وريعل ةفرط لوقي كلذ

 شلل, اءاهلا هي ىعرت تنشر اهل ةمرص ىأر ىرداه كتف نب وزمعأ

 دنه نبو ريعاهذخأىنلا نأ ىلع لدي ام ةيناثلا ةديصقلا حرش ىف مدقتو هأ

 دهشا ةثيكنلل. دهع كي ىتم ىننا كدجوىرقلابتبرقو

 لاول نصنإ ةييكنلاو هب مسقأ ت تخبلاو ظلا دجلاو ةبارقلا ىبرقلا

 ” 9 ل لدي :وهجملا ىصقأ ىلإ هيف غلبي دماء ىدم ىأ (ق)ز

 هتدهجأ اذأ ردعبلا 2 تغلي لاقي ةبأرقلاب هيلع تالدأ ىأ ىبرقلاب

 ةليباسلا 3

 دهجا دهجلاب ءادعالا كتاي ناو اهتامح نم نك١ ىلجلل عدا ناو
 ددهتلا لبق 1 برشب مهقسأ كضرع عذقلاب اوفدقي نأو

 ءىشلا ىمحي نم وهو ماع عمج اه اهتامخو ميظعلا رمالا برك ىلهلا

 طتحو غلبأ ىأ دهجأ و كلغ ا ىلعسولا لولا بيع 1015 ردم

 : ءىيسلا لوقلاب كومري نأ ىا خلا عذقلاب أوفذقي نأو هلوق كترصن ىف

 فيوغتلاو ديدهتلا ددهتلاو هماع ةظفاحملا ىلع ناسنالا صرع ام ضرعلاو

 .ةلتاقملاب مهردابأ ىا

 ىدرطمو ةاكشلاب ىف دقو ىئاجه ثدحمكو هتثدحا ثدح الب

 ىدغ ىنرظن الوأ برك جرفل رهسم مرصا نبا ىالوم ناكو لف
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 دصلا اني ىدصاانتم نأ ملعتس هتايح ىف هسفن ىوري 0

 دسفم ةلاطبلا ىف ىوغ ربقك هلايب ليخب ماحن ربق ىئراآ
 (ق)هتئجانيإ ىدص و شطعلادض ديدشتلا“ ةغيصب ةيو"رثلا رق ىو"

 ءادتبالاب عوفرم انياف هيلعو أدغ ( 2 ها ءانه ةضللا] غلط ىدصلاو

 لاضلا ىوغلاو ليخبلا ماحنلا خلا مان ربقىرأ ل وقوه ريدقت دعبهربخ ىدضلاو

 لضافتلا اهناو تويلا دنع نايوتسي اههنأ ىنعي (ق) لوعلا دض ةلاطبلاو
 ةذللا كرتل هجو الف ةابحلا: ف

 دضنم حيفص نم مص محئافمب» امهيلع بارت نم نيتوثج ىرت
 ددشتملا شحافلا لام ةليقع ىفطصيو ماركسلا ماتعيتوملاىرا

 بارتلا انف دارملاو ةراجحا ىهو ثيلثتلاب ةوثج ةبنثت نيتوثج

 دضنم و قاقر ضارع ةراجح ىهو ةحيدضا عع حئافصو ريقلا ىلع عدتجملا

 ىطصي كلذكو راتخي مانعي خلا توملا ىرأ هلوق ضعب قوف هضعب لوعجب
 صرخلا ىف غلاتفلا ددشتنلاو ادج ليحبلا شحافلاو هرايخ لالا لإ

 نيلايفاقعو ىيحربلا وطلال  يضفلا اطخااهتوتلان) . 
 دقني ةينملا لبحر ىف كيمو. دفتحل هنقي امويناشب ا 00

 بريدنا نيطلاف ءأللا نون قازممو دكر لاقي كناظم مهنا
 كلنزلف مسقلا ىف صنوهو اههض زوجي ىناثلا ىفو امئاد ماللا عم

 ةبادلل عسوو نغررا ئىذلا ىغرملاو|.ليعلا :لاوظلاو ا هريخل» فيطلا نك

 هريدقت بصن عضوم ىف ام ىسوطلا (ق) فرطلاوهو ىنث ةينثت هاينثو هيف
 هدأق عواطم دقنيو قوسلا شضيقن وهو دوقلا نم هدقيو هأ هئاطغأ ىف

 تسلا كف ىرمتنشلا وري ملو

 بفني رهدلاو مايالا صقنت امو ةليل لك اصقان ازنك شيعلا ىرا
 اسيد نع اني ةيلووصأ [ىتطدت اكلاج مع اانا 11 ىلامف

 كا يش طن ملة فرملا ىإ زر يكملا للملا ركلاو أك 7
 لعتا امد وتم امين ىأ: (3) عرقا ندا دل ىنازا قايغلالو متلو ساونا 4

 .ىايأ هضفبل سفنلاب ىنم دعبيو



 اننا ,٠

 11/1 فا سلال اقنم تاب نإ ئدلظومما:اننرقتنا الكل (الاع قالقا- فاو
 ئنعد كيو عير ذ :ئوز خلا تنك ناف هلوقو ىريغل هفلخأ الو ةوتفلاف

 عتيمتلاب تالا مدا ق والف _ىوم عقدت 0 ا لوقي

 تاذللا هكرتو لخبلل ىنعم الف هنم دب ال توملا نأ ديري ّىلام .قافناب
 ىدوع ماق ىتم لفحأ مل كدجو ىتفلا ةدل نم نه* ثالث الولف

 ذب فاننا“ لطم ام د تيك + ةيوعم خالة اعلا : نقيم 'نهنفف

 يب احم 4 5 ليلا مد بدنلاو طظحلا دحلا

 كبر ا قومضي 0000 ليلا لا ع

 .هب رشب نهمولل همدقت تالذاعلل ةقيس قنعم و

 دتعملا نارطلا تحت ةنكلوبب بجعم نجدلاو نجدلا مويىريصقتو

 اناث املا دبا ذل بلا علل عيلعملا (3) تظل لالا
 2 هباتذو ماظع رحش 2 بئذلا تقحبلاو 5 هةنحجنه ةهنهبت عارنلا

 مائؤ8 رب صقمو ع ديسل ةفص دال او 0 يال بائذلا

 7 نم ا (ق 0 دلما يان 07 ةكيللو انا

 نانطالاب ةقفلافملا ةيلويلاو دوعلاب عوفرملا ىأ لعن ككاو نبق هأ

 دضخي مل عورخوا رشع ىلع تقلع جيلامدلاو نيربلا ناك

 درصم ةايحلا ىف برش ةفاخم اهتايح ىف ىتماه ورأ ىنرذف
 تيل اهنا عم ةمالس ميج تعمج لاغلخلا ىهو ةرب عبج نيربلا

 ١ القي يارا اخ فقر ةلئش جنوزإا (لهمضازيسل قط راركت لما
 0 ف م هاجم ايات اول كسلا عاملا اذه نك فكو قلع

 قب قفوورعم رحش لمقلاو جولمد اَهلَحَعْأَو تتقاجيلا جيلامدلاو

 دضح ملو قبل و تبن 00 هنم دوجأ 2 رانلاح دقتمل

 ا || ةماهلاوةيو رتل رتلاّ م ىورأو ىنكر تأ ىل غلا ىف رذف هلوق رسكي مل ضش

 عفع.-درقج وتبعا اع. اقث داملاو
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 اهمشج دردتملاو ةمعان ضبا املا قداح ةقيفر ىه لوقي اهئانغ نم 0

 اهتموعن ىف ةغلابم ركذلاب هصغو فارطالا وهو ىدادغبلا هنع درجتت ىذلا

 اضب نيلجرلاو نيديلأ نم ا هيطش ام ناكل كال

 غلا نحن اذا هلوق ةموعنو ةضاضب دشا بابثلاب 000 ناك اقيق ر اهعان

 نطلا ةلكا فؤطلا زنك ا اسي ةاوجرطم و تضازتعا, كيؤيإ اورانل ليغانكملا

 . اهتوص ىفددشتن مل ىلا ديشت ملو ةدؤكلا :ليسنرلاو

 ى در عبر ىلع راثظا بواجت اهتوص تلخ .اهتوصىف تعجر اذا

 دلتمو ىفيرط ىقافناو ىعيبوم ىتذدلو رومخلا ىبارشت لاز امو

 نهضعب ةباجا راظا بواجتو .تننظ تلخو, هتددر. اهتوص ىف تهدر
 عسبرلاو .هعضرتل اهريغ .دلو.ىلع ةفطاعلاىهو رّتظ عمج ر راظءالاو اضعب

 تيبلا |ذه وري: ملو ك فرب دا لاير هددها رام اك

 فيرطلاو .ىبرش ىلا ىبارشت لاز امو هلوت ىئرمتنشلا الو تيكسشلا نبا
 كانتع هبل ورعئتنلا فلتملاو  هيعس ناسا“ .لكفع [ىدلا تقحتسلا اذ

 ٍديغملا .ريعبلا .ذارفا تدزفاؤو .. اهلك ةريشعلا .ئنتماحت..نأ نلا

 ةيقلملا لفارطلا علاانه|الحاالاوا - .نتنو 7 الرءاوتغ تيرا
 (منه) !دلورف ىيبحو «ككرت' تدرفاو «لببقلاب ةرئشصلاو [ينتينك ىقماعت

 كندا ءةادبغ ئذملا ها لاقي اةريوامهذ 0 ءءانهلا ىلط ىذلا دبعلاو

 عقايضإلا مهو جيواحملا ءاربغ ونب (ق) خلا ءاربف ىنب عيار الكت للذا ىأ

 نوكلال فارطلاو ءايتغالاو ءارقفلا ىنفرعي ىل مدأ ري ةينتفايطلاف ًاضيا

 (تانطإلا دويع ديف و هءلاطما زيسايبلل ملا

 بلغتنا: لم تاذللاا رضحا ناو: ىفولادهشأ نا. نجاللااميإ آلا
 ئىدي تكتلم.امب. .اهوذابا | ئنعدف ىتينم عفد عيطست ال تنك واف

 ذايب هلأ كو روف لال ءادمنورم طلملل اني دعاك سالت !انعاي اى ولا
 هلال كر لاما حرم ىطها عل رعزلا م لاوفارلاكورو موللان م لمتإللا

 هاورو لعفلا عفت رأو نأ. تفذخ رضحا نأ ءلصاو عفرلاب رضحأ ونوصلا

 توصل لصألا فا مىفولاو ةفواقع مهدنع لمعت نأ نال رضع الاوت لنمو طستلا

 الغفا دكا قيثرللا ممرض ونسوا لع ماي ىاقلخ تن" لف لفن برك
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 تضرع:ةديلو سلجم ةديلوو ضيبأ. بوث لعسو ترتختت, تلاذ(ق)
 1ظ1]111101011ذ]|] ]#0 ]0# #ا#_#

 لالح لالحب .تسلو 0 0 لونلا ف دودمم وهو جسني مل ىذلا .لحسلا
 ةلهيفملا [ىلاغن ايووفكي (ن ا الويزتلا لهو لدا ل لاعحلا  ةغلأبف

 عفترأ اهزن وكب دادضالا نم ىهو ةعلتلا عمج عالتلاو لولح ىذب تيسلوعل

 ”مل[ك امس: ئف لونا ال:ئا٠ناثلا انه دارعلاو اهنم ضفخنأ: امو ضرالا م

 نلف دفرأو ىئاطع ىأئدفر نولئسي موقلادف رتسيو الخ

 00 ل د دعم ا ىلا اعلا يتبل حا
 ددزاو نغافانغاذ اهنع تنك ناو دف ر أس اك كحبصا هاينتاكد رق

 يينصينقبو نوقلحتيو نوعمتجي ثيح موقلا ةقلحو ىنبلطت ىنغبت

 غمج تيناوعلاو لئانسل دايت اا قا لك ىدص' ا يصنف كلظُت

 سانلان وش ريبدت ىف هنع ىنغتسي ال هنأ لوقي رامكلا ناكذ وهو توناح
 غلا ىنتأت ىتم هلوق هنس 0 همركل ب رشو وهل .بحاص هناو هفرشلا

 مانجا دب وح هنيدإ] - ًاكلاوت ثلا ثنارش+ عوويغلاو "قات غلاة او حوبصلا

 .ىنمع 'ددرأو ”ةت“نغتسأ ئا 1 امب نقاف ىاددزاو نغأو ةيورم ةيورو

 دمتضملا ”ميركلا ثيبلا ةةورذ ىلا“ قتقالت:عيمجلا-ىحلا قتلي“ او
 دسجيو.:درب نبب انيلع حورت ةنيقو موجنلاك ضيب ىامادن

 فرشلا عضوم ىف ىنذ تحو ركوت ةأرتفا دعب عيمجلا ىعلا ىقتلا اذأ : :لوقي

 5 للا ءالعل ىلإ تسلا ةوارذ ىف 1 هدا مل وقول سلا مهنم

 ىامادن هلوق مهجُنأوح ىف هيلا نّوجليو هفرشل سانلا هيلا دمصي ىذلا

 3و قي مالعأ م ىل موجنلاك ضيب (ق) رمخلا ىف مدانملأوهو مبادل حيج

 بوثلا دسجملا بوقعي نارفعرلاب عوبصم دسجمو درب اهيلع ىأ دسجمو
 . راعشلا وهو تلا ىذزلا

 هرجتملا ةضب ىمادنلا سجب ةقيفر اهنم بيجلا باطق بيدر
 ددشت مل ةفورطم اهلسر ىلع. انل تربنا انيعمسا انلق نحن اذا

 (ق) .بيجلا ىلإ باطق ىلإ بيخر ةفاضاب ىوريو مستم بيع
 ققفانل اهلك كعب رقت جلادبولا عسجو بطف ثيح.بيعلا الضو

 للملا : ضيا سطل افتح ريثعأ ادن موب ,قرخت ال ئا :ىمادنلا
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 ددزت ضرالاهب .مجرتىتم .قيتع نرام فنالا نه تورخم ملعأو
 دديفخلا .ءاجن اهيعيضب تماعو 1 12 تفشل

 لبالا عيمجل مزال ىقىصو أذهو ق وقشم : ىل ملعأ رفشم اهل ىأ ملعاو

 هبحاصل لاقي لفسالاق شو ملعأ هبحاصو ةملع ىمسي ىلعالا رفشملا قشو

 ةبصق نم نال ام نرادلاو بوقثم تورخمو سانلا ىف نوكي |ذهو حلفا

 ا ا ل دي رقم رت هلم زول جهلا مدد ل نيو الا
 لديلاروكتلا زنا سو, طقلوبوب ويسلان كزاب قاس“ غلا تتش ناو لوز
 عبض ةينثت اهيعبضيو :تلاس .ىأ ترام ىوريو. تحبس تماعو هتادأب

 لاق" هناك لدفن طفل ردغ نم ردهم وهو دعا + ذيل اهييعلااعو

 ميلظلا وهو دديفتلا ماك تل

 دصحم دقلا نم ىولم ةفاخم تلقرأ تعش او لقرتملت عشت شل" نأو

 ينتفاو ابنه عايبف] ىنكل الإ يريضاخ لافلدآ يضم,
 لتفلاديدش دصعم ليمذلا نع عفترتو اهسأر ضفنت نا لاقرالإ (ق)

 نوكأ كيدفأ خلا. اولثم قلع لوقو لو ثفم طوني ىولدز>(]جاللاوعفم ةفاختلا ول
 .انهذ اهيلعل ركذ اهل رجي ملو ةالفلل اهنم ىف ريمضلاو ءادف كل
 د و نيو منح ىو اياصم هلاخو افوخ سفنلا هيلا تشاجو

 دلبتا ملو لسك | ملف تينع ىننا تلخ ىتفنم اولاق موقلا اذا
 ان ا ل ا ا تع

 او هكسفن نظ ىاؤ لاو عزجلا نم تعفن رأ 0

 موقلا أذا هلوق ا املأ يل موقلا مهودص رلأ عضوم 1 اكلاه

 4 مك 1 تينع وسلا اص ماا ل
 !نونعي هايأ مهلاخ شدراق“رط"اوعد ى اننا قالا رف نول

 هيلع ىئرج اهل ئتفلأ رم 50000 1 مالكلا جارخاو

 اهيلع ىف ريمضلاو تلبقأ ت تلك نع كايت نسل نيام .نماو مسرلا

 تارتسلا ل*الاو انكرطضا عمو اتق دا تس نجاو طوعا .عقاتملاز“ةقاقلل
 لغنشتلاَت ؤتيلاو نش هبف طبلغلا ناكملا ةفمالاو راهتلال وأ ىك ب ساشا
 .سيشلا ةرأرح نم
 فيل لفش لايثأ اهيبرن يوت + نسل: ةلئلودابلاة سمك لل | ١
 ذفرأ.موقلا افرتسي ىتمنكا الو. .-ةفاخ:...عالتلا الحر انسب



 اث

 لثعيلا ا نيع حنفي نم ديل | كلم .لوزمللا نيب وصيت حار
 1 نيرا كلا قيس | ةظادزبل كيقلا دوبسللا و هطترطظ ,ىحس سوح ا مالا
 :ةفرط. رتغ هييضكلا لف نسحب ال ةزغيبمالا لاق تلم

 درجي مل هدق قالا عمك رفشمو ماشلا ساط رقكد خو

 ا زخ  حاجج نفيكي ....اهتكذسا نيتي ايلاج نانيفل
 ىمآشو ماش هيف زوو ماشلا ىلا بوسنم ماشلاو ةفيعملا ساطرقلا

 طرقلاب وبا دمروا ادرس تاينالل ةفملاك سلا معلا
 يا ا و ادح ربا اجو ا ويلا ا

 .خلا ن انيعو هلوق هرعش هنع عزني مل درحي ملو هدلج ننو اهنع ضوع لالا

 000 ا ةم رهك و رتسا يكسو, نان ارملا ناتيواعلا

 3 لاو ريكا ١ حتنلاب حام ةننئب اضو ىجاجعل ايهفاضاو ىلبجا| ف
 ءاملا اهيف عقنتسي ةرغ دا ىف 0 ةرقتلا , تلقلاو «بحاعلاةملق تضع

 : .جاجحلا ةبلص ىه ىأ

 دقرف مأ ةروعذم ىتل وحكمك امه ارتف ىذقلا راوع ناروحط

 هدنم توصلوا ىفخ سرجل ىرسلا ىف سسجوتلا عيساتقداصو
 راوعلاو أريدقتنينيعل | ةفص وهو داعبالاو عفدلأو هو ردعطلا نم نالوعف ناروحط

 0011 لم نسل لل ريكيكو ىمرلا ىدقلاو نمرلا نم, ةعطلا

 0 1011 نك ملا انقداتو ةلوع اهبلو ةفرفلاو ىواىل رصنلا اهناحأ
 تاوطلا ب جااو نحل ]وجلال عمستلا ٌنسِحوتلاَو قدصلا نم انف داص

 دراما الموب هاش ”يقماسكتط“ * انهيف ”قتعلا فزعت نامللو

 دمصم حيفص نمرخص ةادرمك ململم فحأ ضابن عوراو
 ةيبظلاةاشلاو ىنذاك ىتعماسكو مركلا قتعلاو ناتددعم ناتللؤم

 هد رفنم درفمو عضوم مسأ موا لوالا ةاريلاو ىنفالاو ةكذلاك ع قلطن

 1 1 ييامرا داع ايوا هاد وص يوكو اؤملج
 حيفص ة+, قيفخ ململم ذحأ ىكذ بلق ٌضابن عورأ (ق) خلا عوراو

 ايران نسل اضآر قوي وعتسد هلل ةاءأمر ةىدارب ودع ةاوزح هلمزاغلا
 .ةراجح ىف ىأ حيفص ىف ىورو هريغ نم ىوقأ .اهرجح نال



 انك

 ' ىايعشللا ينام .اولاخ اذا هكقو رداطلا قل هديب فا فهيم لام ديلا دلل
 لخ/ ىلإ :ةبزستم<خوهف' .ةفاضا ريغ ةنباهض اولاق ]5ا عاوللا او دأزأ "افاق

 ةزكب تسيل ىأ ديلا ةراومو ةلجع اهمثأ وقب جزتنأ دخولا باهص هل لاقي

 نونثعلاو هأ ديلا ةراوم هلهرو اهيبكنمو اهيفتك دلج ةعسأ اهنكالو ديلا

 .ةكرك وهو رولا هريثكة راوم و ةيوق ةدج ومو ردعبلا كنح تت لاوط تاريعش

 كنسم" تفتس قى“ اننا د ضع هال“ + تححجلاو زؤش لتقف اهني كر

 دعصم ىلاعُم ىف اهافتك اهل :تعرفأ مث لدنع قافد حونج
 خابشالاو راشلا قم لدلا رربجلا» امنع لاك امل فايا

 اهيفذ نع اهيدصع ىف اك ىنعي (قز بضع“ ةنئبت اهالضعو هلأ ١

 كيسا ىذلا لتسملاو .ةراجح فئاقس اهئاك ىنعي هقوفام: ور وتلا ىنعي لولا 3

 اهنقشدحأ ىلع دهتعت حونج (ق)ضر“ الأ نع بيعي عوفرملعص»و ضعب ىلا  هضعب

 ”تفريش) ةمعرفا و الا ها ضضلا ليتنعلاو اه 0 ىف قفدنتن قافد

 ددرق رهظ ىف ءاقاخ نم درأوم ايتايأد ىف عسنلا ا 0

 ددقم صيمق ىف رغ . قئانب اهناك نيبت .انايحاو ىقآللت

 ةّميهىلع اضي رع جسني ريس عسنلاو راث الفرش نب اع عيج بولعلا

 لك علا ةضيرامبا وكلا !| عالضا تاحياضلا و .ناح ولا ضع سترلا (

 ددرقلاو ءاجلملا ةردصعلا ءاقلكاو ءاهلا غ0 5 0 1 دولؤقلا و كينأح

 ةقينب عج قئانيلاو -قالثتن هلصإ قالت ملوقو. نضرالا نم عفترا ام

 صييهتلاو (صيب ىأ ءارغ م ارك ةللمتح ىل هنأب رج وأ صييقلا ةنيل 5

 اهناياد ىف عسنلا راثآ نأ ىنعي ققشم ددقمو نطف نمالا نوكي الو فو رعم

 ناقلخ ناصيف ىف اضيب اعاقر هبشت دراوم اهناك ىرخآ قرتفتو ةرات قالتت
 دعصم ةلجدب ىصوب ناكسك هب تدعص اذا ضاين .علتأو

 دربم فرح ى | اهنم ىقتلملا ىعو . امناك ةالعلا لثم ةمجمجو 2«

 ناكسلاو هتعفر هب تدعصو ضوهنلا ريثك ضاهنو ليوطلا قنعلا ١/ ملتالا

 رهن زعل كيرعف| ننيعلا و نك ب رص يسايلا د ةتليسلا مهس وهو لقيلا

 غامدلا قوف مظع وهو قحقلا مضل !اب ىه ةمجمجو هلوق دادغبب .روهشم

 ديدملا اهيلع ب رضي ئتلا هو ناديفلا ةالعلاو غامدلاهيف مظع وسلا
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 1 منذ 0 قر 4ب زرخي 1 ديونها نع تلا كانموأ بنذلا مظع نشغل

 غلا هب أروطف هلوق ضاييلا ىلأ ب رضي روسنلا نم قيتعلا وهو ىع ل ضمب

 لكا ةيوعلا نيلاو نلإبلا عرضلا ىييضلاو لويذررلا لايق ولللا ةزاثار[ناوط

 تلك أاهفعضت المل كلذ ن قلعفي أوناك هفالخأ تعطتىزلا ددجملاو سباي 00

 .ضايبلا ىلا برضي روسنلانم قيتعلا وهو ىح رضمب اهبنذ هبش (قز
 ةريماد قيتم اننان ءامهناك .انييف':ضعتلا لفك نادخف“اهل

 دضنم ه.طاا دنبد كولا ةناوجنا: وب -اهفذولخ ىنحلاك لاحم ىطو

 0 ةقص ف رشم ىقودنمو باب منقي بانو وشكمل) محللا ضعت

 و ا 4 بلا ىطاا خ أ لا و هلّوق 7 دريم و قينم رصق ىا

 ل نارك 0 4 0 علا اح . اياذنل] ةهطظلار أقف لافي

 عئلشلاو تدش فاول 0 نم هقنع كقم ريعبلا نم وهو

 را ايل مقل بف كانونم 5 0ك 13 تكيف لثف و ةهاكللاو رهظلا ر قف اثلثم

 ديّؤم ل تحت 2 خر اهنافنكي ةلاض ىلا ا
 ةلتكمم جلاد 7 ا اك نادال نق رم اغلا

 را فدل داظ مال نح وف أهلختي توياوه و نم انك ةمتتني ماقك

 00 انكتب اتافنكت و نع ل1: ييشعلا وهو 2 عم 5+ ةلاضلاو

 غلا ن أقف رم اهل هلوق ىوقم كلن دّوهو رهظلا نيل 5 سوف هج ا

 ةفانلآ قف رم جامدنأ وهو لتفلا نى م نالعف) نالت قف رم ةينثت ناقفرملا

 ةو رعب ىلذلا ملسلاو ه4: شم يأ ولدلاب جلدي ىنلا عجلادلاو دوم وهو

 1 ىأ ىلرعالا نبأ نع ردو (قز ىوقلا قي ددشتم و ةىل> 1

 ىنعي هبات نع اهيفاعي وهف علاد ورم (ىوريو ةديزم كلا علاد

 . ةبنئتلاب أرمأ اقارو هأ اهبنج ملرع فاجتم اهقفرم نأ

 دمرقب .داشت ئتحنفنتكتل. اهبر مسقا ئمورلا ةرطنةك

 ديلا ةراوم لجرلادخوةديعب ىرقلاةدج ومنونثعلا ةيبايص

 قلع مسقأو سانلا نم قنص مهو مورلا دحأو ىلا رسجلا ةرطنقلا

 ايل ةراجشف نجلا نم رفلاو عفرت داشتو اهب نطاحيل نفنتكتلو اهكعلام اهبز:و

 ىف ىا غلا ةيباهص هلوقو رج“الاو خوبطملا ىزخلاو اهب ىنبيو جضنت قوزغ



 را

 حاولالاو افراثع نمّوي ىتلا ىه نوما هلوتو ودغلا ريسب 0 ريس

 مهءأربكو مهتاداس هيف نولمح اوناك :(ق) ىتوملا توبات نارالاو حول من
 52 ىذعوب هتان اهقاضنف تكا قيرط ا مهد نود ىصصخ

 ططخ ءاسككح

 دبرأ رعزال ىربت ةجنفس . اهناك ىدرت ءانجو ةيلامج
 ديمدري نك افيظحب قييم : تيتا تالي اتم عيا

 نايدرلا نم ىدرتو تانجولا ةويظع ءانحولاو لمجلا هبشت ةيلامج

 ركذ رعزالاو ضرعت ىربتو ريتو ةماعنلا ةجنفسلاو ريسلا نم برض وهو

 أذهو ةريغلا ل رو ىهو ةدبر هبف ىنلادبرالاو هنلعي رحبشإل ىذلا ماعنلا

 دانا ءأ :ىرابت هلوفو تينكسلانباالو ىرمتنشلا هوري مل تيبلا

 ظولاو قي رطلا روملاو ةبجان عمج دسك در ع اناتعو

 0 هتللذ ىأ مادقالا هتديع ىذلا ديعملاو 1 عارد 1 وهل

 تيا: ةوحم ل١! ' ندر وم .٠ قتأ كح ىعترت لوشلا ىف نيفقلا تعبرت

 دبلم فلك | تاعور لصخ ىذب ئىقتتو بيهملا توص ىلا عيرت
 فتراام وهو فف ةينثت نيفقلاو عيبرلا نمز تماقأ تعبرت

 ةعيساهعض و وأ اهاهح نماهيلع ىتأ ىتلأ ىهو ةلئاش عمج لوشلاو ضررا

 ةيضو لأ نعو ةقيدخ ميج  ىتادحلاو. ىم رت ىعد ريو اهننل 240

 ةنسلا راطمأ نم ىناثلا رطملا وهو ىلولأ هباصأىزلا ىلوملاو رجشلات أذ

 عيرت هلوق املا *سكلا' ناكيلاو+: ىثتملا معانلا ت تابنلا نم دنغ الأو

 ىقتتو ةب ردماهنأ ىنعي بوه بوه اهب حيصي ىذلا عادا | بيهملأو عج ردىأ

 لمحل اى رتاهنا ىنعي 0 لصخ هيف بنذ نلف ىذدبو ةياقولا نم

 ىذلا فلكالاو عزفلا ىهو ةعور عوج 2 |كج رتشف حفال اهنا

 جايهلا نم برضي ىذلا دبلملاو ةروحلاو داوسلا نيب نول ىهوقفلك هنولف

 . هيلع هطلثو هلوب دبلي ىتح هبنذب

 ره نريقاطلا: داعم ةلفافحع > افعككت( ضياقاوشان واللا
 ددجم واذ نشلاك ىشح ىلع ةراتو ليمزلا قلخ هب اروطف

 هيف افحو دجملا هلاق حانجلا ليوطلا رقصلا ىحرضملاو حانج ةينثت ىحانج
 أررخ اكشو هيفاك ىف اراص افنكتو ءىبشلا ابناج امهو قافح ةيئثت
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 لعب هئاصإلا نإف ط5 نيبناجلا ىأ ىف لوقيف نيميسق كرك كا '

 ناءندج .هوهظ ىف :ىبط ىوحلا .(ق) خلا علا ىفو هلوف .رمق ًاطغا نآو
 يلتلاب ملل ةضيتلب دبلع نإ ىلعز موقت كلزالا رمث..درملا و دلوسلا كإ
 | واه لا ىدعلا طيحلاو لاوس رماظمو كرصو تنشائلنلا

 قدترتو ريربلا فارطا لوانت ةليمخب ابربر ىعارت لوذخ
 دل هل وطمس قلسرلا ولي قلظع ... انوطم ناك الغلا وع زعلظو

 رمث فطظعت اهنأ ىأ اهدلو ىلع تماقاو اهتايحاوص تلذخ ئأ (ق)

 00 كر قل و اعياد هناك *ناضعالا: اهلك كيوت كارألا
 لمرلا رح للخت و ها ةنيللا ضرالا ةليمخلاو رقبلا ةعامج بربرلاو اهعم

 0 1 26 لمرلا ىم ةحطق (صعللاو هصلاخ لهرلاو خو هطسو لَخَد

 ةفشلا ىف ةرمس ىبللا (ق) ىمأأ رغث ىملأو افيفخ اكعض كعضت مسبتو هلوذ
 الالّتي ىلهأ نري ىأأ ىوريز ةلهسلا ضرالا ىف تبانتلا نآوحتالا رونملأو

 دمثاب هيلع .مدكت ملو ديل تانك وإلا نسا ةايأ هتقس

 ددختي مل نوللا ىقن هيلع اهءادر تلح 0 هجوو

 لعكللانيثالاو هءلعز ذب ىلدلو هاج اوناذ هتاثل الا قار اطرفث:ائأ.(ق)

 مدكت ملو 0 ةايأو نانسالا هنف تنتنا ئذلا محللا كائللاو

 .لبختت ثناكر ام ىلا ]ذهب هيا قلعتم ا

 ندب اهذخأ نس هل تطقس اذا ناك مالغلا ناف اهت افارخ نم ترعلا

 ىنيلدبأ سهشاي :لاقو اهب فذقوتعلط 5 سيشلا لبقتساو ماهبالاو ةبابسلا

 نسيشأال لعج خلا هجوو هلوق كتايأ اهملظ ىف رجتلو اهنم نسحأ نسب

 جنشتي مل ددختي ملو هصلاخ نوللا ىقنو غلبا ةئالز راونلل ةراعتشا عاد

 لازهلاو ربكلا نم كلذ نوكي اهنأو دودخأ هيف ريصيف

 ئليغدت و حورت لاقرم ءاجوعب هراضتحا دنع مهلا ىضمال ىناو

 0 11 لل, ناك فيبال نلعر اهلل قامالإر ةاياأك 7 ترجا
 لاق رموأ ةرماص عىل اج عارم ونفخ ةراصتحأو مزعلا مهلأو قيم ملك

 لبصت:ىدتفتو حورتو ىشملا ندم :برض وهو لاق رالا نم لاعفم



 زؤحب 30 بسح ئنعهن : كلام 0 ان 8 3 ال دارا 4

 قنعهب هريغ اهلعجو 11 امك حجرأ همدعو ةيافولا نونب اهناواقأ

 ةرورض .ةيناثلا ىلحبو. سجاو لئنيح-ةياقولا نونب اهنا رتفأو حصا انهورمالا

 :ًاضيا لاقو ذاموأ

 ديلا رهاظ ىف مشولاىقابكح وات دمهث  ةقربب لالطا ةلوخ

 دلجتو ىسا كلهت ال نولوقي مهيطم ىلع ىبحص اهب افوقو

 اهب تللظ :ىوريو بلك نم ةأرما ةلوخو قربت حولت (ق)

 -هكعب نك ورردو دغلا ىلإ ىكباو 55

 هد( نفلا ل[ كب ىكبأ اب تمالط نيل اح نكي يعد ملا

 98 ةدلب لئاحو 6 لبج مسأ ىهعدو 0

 ةفربلاو ىريغ ىكبأ ىأ ةزمهلا مومضم ىناثلاىكباو ةلهاب ضرأو ةمايبلا

 افوفو :(ق) .خلا افوقو لوقو ناولالا ةفلتخم ةراج- تاذ نضل | مضلاب

 هج فوفو :ىوريو افوفو أوفذ دأرأ :ليقو لوالا م العلا نع 5 أخ اهب

 : نصتلا ةاسلاف د لاو :هأ نقر

 و فصضاونلاب نيفس ايالخ ةودغ ةيحااملا جودح ناك

 ىدتهيو اروط حالملا اهب روجي نماي نبا نيفس نموأ ةيلودع
 ةدحاولا ماظعلا نفسلاايالخلا (ق) ءاسنلل بكرم جدحر عيج جودخلا

 10111 ,كلامن دعس ىنب نم ةيكلاللأو ةبلخ

 .خلا ةيلودع هلوق عضو. مسا ددو هأ امخض 0 ناك اذا ىداولاقا

 نفسلا تعن نم 0 نمو ايالخلات عن نم اهلعج اهعفر نم (ق)
 رجه نم حالم نماي نباو مخضو مدق ىلإ اوبسن ةيلودع ينارعالا ْنْبا
 هأ ىلودع 3 02 ةيرق ىلأ ةبوسنم ةيلودع لتبين نبأ ئو ريو

 .ةعاس أروطو ىدتهي دض روجيو

 ديلا ليافملا ابرتلا»مسق:امك اهب..اهموزيح- ءاملا_بابح قشتي
 لسير دالؤلاوا لظلم ضلطتا نجاه دلتا فت وتلا ىلا

 مو زدح ءايلابابح ىوريو هجوم تاخافنو ءاماا|دب ز بابحا] (ق)

 ليافملا قشي مث اًميبخ هيف |ٌؤبخي مثالم رو ابارت اوموكي. نأ .لايفلا اهردص



5 

2 

 تارا لقط كالا قطو ماع ب غلا عين بالغلا نك :قعورز

 د لل ان راص الكل ريما للملا | تنعلاو كلو كلج نلف
 له او لك اكاوص هدو بيرلط لوأ جتني ىذلاوهو عبر عمج اهءابر

0 

 قموخفلا دابشلا ماظعلا دادشلا دولجلا؛ ظالغلا دالجلا (ق) هرطم دتشأ

 .جاتنلا ت تاثيدحلا ذوعلاو

 لزن انكسم ةصرع اهنم سم اذا ابصلا هل تباط مث بونجلا هترم

 لهتوا نيغلامجست لوح طرفولو اهرايد نم ةصرع امويرت ىتم
 حقلت حير بونجلاو اهعرض حسم ةقانلاى رم نم ديرتنا عد ح1

 ”ىوريو (ق) ءاتب ايف سي ةعسأو رودلا نيب ةعقب لك ةصرعلاو باحسلا

 01111 لقت الرز مكازتم فيلك _ميطع فادي بن لازتإ صدع
 .لوح مدقت ولو ىإ توص هعقول أرطق رطقت ىأ (ىق) خلا ىتم

 لطي تين سولو عيفبت هلي دولت . .ثنكتنتم لا ىليكتسلا طل از اف
 11 1 لمي ال1 دلل ملك اهتيقل. ةأادغ: ىكبا انتا الأ

 ىلا ل لح لضاوب نافراديلا._. تلقي: ةيداطعلل لايشل لف
 ةبونحملا ىئاأ 2 مناة ونت داطءاناواعئا(غوودع !دتنسؤيع خلص

 يول نافع 1 مد رحب هتيقل مويل :ىو ريو (قز اهلك ىوريو ةءاقللاوا

 0 للج مويلادعب املك لوقي بلص ىأ ميلا تبن

 ! ةلطنحا لنوم ةأدمأ ةللظنعلا املك هتيأو ر نأ رهظ الأ هأ عضوم مدر جو

 .ىنلصو نم الأ لصأ ال ىنأ ىإ لصأو ىنأو عج رد بلقنيو ميمت نم ةليبق

 إلا د ل با نر دج مل ول
 لميالو باجي ال ليده ىعادح ىتمذ كتدشن نأ ترقأ عأ الف

 اباذك ال ىو ريو ءاج اذا ىسوطلا (ق) هب لتعي ام ةلع عمج للعلا

 1 اس ا روض وف كل ا ا دا يا ا ا
 تايف مالسلا هيلع حون دهع ىلعناك هنآ |] معزت مامح خرف ليلو

 .هيلع ىكبت ىعرالاةمايح نم اهف و .طلانم حراج ةداصوأ ةعضو' اشطع

 اج لا تال نم لس الا احلاح دوسا تندوش ى نا الا

 ىأ مسنلا دلباث لنمو ؛!ففاعح ءافابمؤأج ةعاولا] , نسأك تارشلاب دارا

 كلاطلاو كهتمباو ةشئاماداسفلاهيلرض لثم1ًانْهَو | لل امتنعت ونناك
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 غارملاو .ماك الاو لابجلا اهنع: تح رفنا دق.ةنئمطمأ ةلهش ضر عاقلا

 ىرتال :ىوريو (ق) هرابغ ع اسو ةبادلا غر متم

 هقرافي مل هم تلماو ها لو اها الآ ىّرتال :ىوريو الطب ىتفالا

 همهف هتبث تيبثلاو هل داوف ال تيبهلاف

 همدقدقأس ىدهتثيح هب شيعي لقع ىتفلل

 اصعلاب هتبرض ىأ هتبداصعلاب ةبرضىل ةتبههيف ىنلات بيلا( ق)

 هبلقتيبثلاو ىو ريوبلقلا يعضلاوهىعيدالاانبج توهبولا تيبهلا و رهعوبأ

 ىشم ام ثيح لقع هل ىأ (قز هميق هبل تيبثلاو ةديبع وبا هماوق ىأ هميق
 ا لاقو

 لمتممو ماقموق نم حفسلابو للط مضا نم عازجالاب ةلوخل
 ليج اامهءاوط ص قنيمل نايدثو ةربسأ تاذ ءاسلم رفص اهل

 ااطسإو ولئطلولا! »طقم قمأَو عزج مهج عازجالاو ةأرمأ سل ةلوخ

 ضيضخلاحفسا#و رادلا راثآأ ن» صخش ام للظلاو هانعنهوأ هعطقتموا
 مواني دأو وقوةنيهجو عجشال 3و مضأ (ة):لانهتسلا لمععلو هال ماقمو

 اهنأ ابنطب دارآ (ق) ضيبا ظيلغ ىق ةضيبلاو ريمن راد ىف ةضيبلا
 وهف لمحتملو دلت ما ىا لبحااو ناعشكو ةرسأ تاذو بيطلاب اه رفضت
 .دبك-اهل ئزوت روايات

 دال هلو نهتملا نوش رمش  قشاع ةلافللا كنس

 لجحلا اهب ىمري فارشاالانمهايم اهريصمو اهعابرم هعبرت
 خلا بحلا نانعرمي .قشاع ةنابل وندن له تأق اذأ :ىوردو (ق)

 نص رتبعأو كتعلا نم. نع اه لاقيو لثم. بحبلا تابعو هلثف اذ 0

 :ىوريو هايم اهفيصمو اعوب ره لاقو ًأدتبأ مث ةلوخ هعبرتت ىل (ق) هغبرذو
 اهعوب رهو رضحملا ريصملاو فرظ هنأ ىلع أه ريصدو اهعوبرم هب رد

 .عيبرلا هرطمأ ام

 لجز هل ترقتسا ثيح اهرأد ىلع قيدو عيوب رو ثيغ لازالف

 لفتجا هدعر هدهام|ذأ |ذوعو اهعابر تاض هيف ادداج+ للا



 اق

 أهتعر اذآ . منغلا خفني لمرلا 055 يفرح ةءايكلا ءافلحلا سباي ىوؤويو

 هرجشلا نم عون محسلاو هأ ةبط ر تناك ام منغلا اهنع نودرطي ِدجن لهأو

 فاول“ قيرح »نبا تاليقتسا" ام 0 ءايلأ ريثك قدغ (ق)

 ةيكحم انكتب[ انإد مث  انمز مكلذ انلعفف

 هملز امهاوغأ ىتاف 08 مالزالا ذخأ

 هولا ىرماللا! بايل ةلب او العلا . نيللي مكها براق ىناد (ق)

 نومسقتسي اوناك ماهس مالزالا ه ةنخد .ىلع مهنيب حلصاف ربك الأ نايعنلا

 ىنثو ةياوغلا نم اههأوغأو امستقم حدقلإ ضافاف :ىوريو ةيلهاجلا ىف اهب
 لهتحيف ناصقنلاو ةدايزلا اهميقت فاوق هلرعشلا نال مالزالل ريمضلاو ايهاوغأ

 : رعاشلا لوق ىف اولاق امك مالكلا لمتحي الام

 نيسرتلا روهظ لثمامه|رهظ نيترم نيفذق نيهمهمو
 هللا ىلإ ابوتت وأ "كام ناك كحاو .تثب ف عمجلاو لا ا ىف

 ايكب ولق تغص دقف

 همدأ ةمج ديعص ىف رفز اهل باصنأ دنع

 هملك رئاس ءاجه نم ا

 ةمجو بارتلا بيعضلاو اهتلع نوحبفي اوناك ىتلا ةراجغلا ناصنالا

 لمح امدولج ىنعي همدأو لجرلا لمح ام وهو 0 مح ركز (ق) ةريثك

 انهذ ةمولعلا ب رءلئريمضلاو اهوعج رت ىل اهودبعت نأ هأ باصنالا ىلإ لجرلا

 سانلا ىف ريسيىأ رئاسو ىئاسكلا بهذم ىلعةدئاز نمو 0 ىأ ءاجه نمو

 هميل لفحج عيم» ىف مكبغي ال لاتقو
 همهب ةمح ءاهز ىذ الهو بهو مدق هزر

 هبوص هز رو هأ لندج سدمخغ ىذ ىوريو ءىش نك مهنلي ىأ (ق)

 نارجز المو بهو هزرحب ءاهز هناعجش همهب (ق) مدقأ ىنعمب مدقو
 هرثك | ىل ةليطك 06 و لبخلل

 همتق عطاس غارمك ىمهتحت عاقلا نوكرتي

 ةمامم اناوق |ذاك] - لجو وخل الا عونا
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 يارا الا ملل كيا يعد اكسإلا روس اسال
 كأدكذ ىف تمني تسدث ءادغلا (ق)ز 4 عمد ةييكف ا زتعو ٠«لعب دحأ هعزب معلا

 داما ةيحجت تح ىهاتتلاو مكتسدتف ةيمادتن مواد لعاب و ريالا لم لا

 لقنف همرأ ماديرب هحربأ مل ىأ.(ق) ىئسباخ ةيهنت أاهدحأو سيتعبف ليسلا

 ' ليلا اعلمه ليملاملا ءاهلا ل
 خا نيف اقل دءامالاك ...!ايلكماعنلا الا عرأزال

 قنغلا مكلتاقي لوقي (قز أهمزح ضاقلاو 5 كاي 4 ا دأ ب ةمزح

 انوار فن ىو وو منغيل مكلناقي ردقفلاو لاو نع و لب ا

 همر طصن زج ام اذاف هب فقيطن لت متنا

 همرتحي لخنلا عاعذ ىف ةصلقم مكيراذعي

 ناحزجاو سبيزج (ق) هزجن هم رطصنو فاوطلا نم هب فيطن

 ةصلقمو ركتحبلا ىهو ءارذع عي ىرادعلا غلا مكيرادعو هلوق هزازج

 مضيو هلغنلا كَ هللا نحب و هتيدر لدا عاعذو 14 همرتجت و ةرهشم

 همدخ هنأرين ىلطصت مكحلاعم طمش زجع

 هميش بذاكبخ ىعس مهنيب قالغلا ىعسف
 طلاخي ىتلا ىهو ءاطمش عمج رت ةلا ىهو زوحع و رجع

 رجب قاالعلا هقرحأ ىذزلا لدنلا) رارعت ىذعي (قز نسائكم 5 ماو

 نمب حاصيل هنعن كانه نب وردع دأوق نموه خلا قالغلا ىعسف هلوق

 متفلاب يا 0 ىلع بلغت تثراغأف (ةركتكا ىلع أوحاطصأف بلغتو 52

 .ةعيبطلا ىهو ةميش عمج ميشلاو ةعيدخا تكا هةية عادلا ,

 ا ورا سا يدخر هع ف
 همك ١ هتاهلج تنيز قدغ هنطب رارقلاو

 نوبصخت سانلاو معسلاو ءامحطلا سباي مك اعرم ريخ لوقي (ق)
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 ,.قرفم هب ديري بيشخ ةلغ ىذ ضيباب ىوهاف
 ١-2 ضابب ةداوسم 0 دوسألا 7-5 ا ) قز محو هم مساجوذ

 . شطع ىأ ةلع يذ ليقصلا يي قل كوع لا اك

 اولمم لك اعيلا نلع ثنكو فج ءارجا انتوا لللف
 1 ىلإ هلوأ هقيرو-:هنم بوقبي أم يتعب يل هل هتبلاغ هدر أنبل إ

 . ركيحلا هليقو ىزلا |[ خلل: ( (قر 1١ ابكو - أ ةنناث ىنب رضي ل هتلجعأ

 ايلا( قلتلا ىلع ايرط كج دالحل يفيبم انا اولف
 ا اياشلا وا كيرا د (رفتاؤن :.مكفيم ! هاكات
 قوشعلا وم اني قست ةلابوط ةماننلل نناعن

 قيوشتءالو مولكلاوادو ىنعنت الو عسناف كسفنف

 سسلاو 1 قست ماخ علل ل صنم عيسلا مهلاب ةلابوللا

 :َقدَدَعت الإ ىأ #2 قو رعم ن3 ق رشعلاو سال

 :اضيا لاقو

 00 ةدصلاب ”"ةنففقز ”قرلا روؤطسخ

 ه4شقرو أ علا هفيحصلا مد || و محفلاو درع ممحلاو 0-2 كاحش

 . مشولا هيف لعجي هملثيو هف رخز

 همهر قير ىف ىرجو هن' ل ويشلا يدع !ثرعل

 همثت ةميد ا اهلكلح هب سل 2 هتلعجح

 00 ]ولآ نم دوخام ةثابن لذ "نك فأل حرت يل نما قى رع

 حلصم وهو مئابلا كلاب 2 0 سمكا ةمه 0 مبسمك ةهيضر و

 ًابلكلكو دصق 0 هأ تابثلان شتح وهو قئور ىف ىوريو (ق) تابنلل

 .هقدتو هرسكت همثن (ق) مئدلا رطملا ةميدلاو ًاهردص

 يا مل سفنلا عيطا ول هب تفقو ممسر ىسباح



 ىلإ ١

 خابجا ةيويب عابش خيفعلا كراج . تل يكن رض قم
 لسغي ىذا عضوملا وهو خبج عمج غابجا خودشملا خيدشلا (ق) 1

 ةنكمأ خابجالا :سوماقلا ىفو ه ةمجعم ريغءاضيأ حبج هل لاقيو لهنلا هيف

 .ةراجحلا ةفرط لوق ىفو ليخن اهيف

 خادب لك الا كلملا حلصي ال . اذا كوبا نم ربخاف دنه نبا تنأ

 خابط لابرس مهضيباو ام دق ىتفرش ناكرصنف رصن تلق نا
 راده خاذب لحف مهلوق نم مالكلا ريثك لاعف نزو ىلع خاذب

 خلا رصن تلق نأ 5 ربكحتم ىنعيب وأ هتقشقشل جر

 لك الاب دارا خلا مهضيبأ ثناف :مهلكا كتشأ-وأ دنس (لايرلاا ذات

 د ل ا رول فا 3 مقىفضم اوهذ فيلا

 دعي الا كاذ ذا*هنودِعي ال مهنأ هانعم نوكي كقوددل وك املا[ وعيا ١

 ديدشتو ةزمهلا م 59 مهلك | ىو ر نهو لك الا ىف دئنيَح نوغل أييف عوجو كه

 ذئنيح كاخايط 0 لوقي سيبقلا لاب رسلاو رك عمج“ وهف ناكل
 هن ركجل كلذ ىالغب كولبلا نم كرعو كيرلا

 خانبسا خانسا مكل ىزاخملا فو قرواللو لظ م 7 ىلاعملا ىف ام
 خايشاب مهاضف مّوللا مسق وأ هك أ دجملا مسق نأ

 تدحلا غلب نونصحتخإب و لصالا خس عمج خانسالا (قز

 ملو دنه نب .ورمعل رذتعي :لاقو مكبف رْثّؤِي م 50 تاداسلا ةارسيلا

 نيلوالا نيتيبلا ىرمتنشلاو ري

 مه لابحلا مرص لب حاص اي 1 مأ لصولا لبح تمرصأ
 اومنس مهتيخا اذا اوناك ميهتلخ كاذك ماعغللا نا

 مد نهنيب حفسي باصن الاو كوجه ام كدجو ىنأ
 مذولا ةديبع نود" ٌرماو "تسيح ذا كاذب تمدح تاقلو

 ملكلا ائنيب رثؤيف رنعا ملو تردق.نا كباقع ىشخا

 ل وق رعأ لاقي ءاخا دعي ةديمعو لب الإ ىنعي تسيح (ق)

 ءالدلا 2 اي بيض روز رش ل لاق هنود رمالاب 1 أذا مذولا

 كتجاحلا ةثأ ذح بسذوف سلا ىرم مآ ةدشل راو ةيخأ لدا شىف (لاقو)

 ءاى روث ل1 هو رد ماو تلد 'ىف لاقف كفه س ُهَقرط 0 اق هب رضمأ
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 تزل لاعبو يضعن وع 00 5 ليلا يايا قدم ليل
 ني ا رقما 11 ضقت لودي سال اا قلل ا لع

 برعلا توص ىغولا رسيملا جاد قأ نم حينملاو ىلعملاو ه: هني نم

 :وارمط 5 0 ذب وجهي (لاقو) موقلاةحض حوبنلاو

 أركب ثداح ىف نوطعي الو راثم رشعم دالوا حيربتلاو رشلانم
 أردد مهمأوس ىسمأ ولو اتيبم لك نر 'نلعأ نب يعأ لمزح مه

 0 0500 5 له ىنفلا ركجلال] يبتعلل حيربتلا

 مهلبأ م ا 1 دكر قيلع لهفاو, ره تلقا تلا يال اولا ءارث

 عجفدع سيل ىأ اراثم :ىوريو (ق) اكلهم ىأ اريبم :ىوريو

 1 نوفيضي الو تدبم

 | ] |ردسف مكموق' ىف متيك ناو . مك اضخ ت'لدآ نأ ىف انت ذرامف

 ' ارمحلا ةمقالسلاو نوبللا "تانب اهزعم صورت سابسبلا اهب دامج

 ةيصخلا خفتنم وهو 1 عمج د 2 عاد هاذ تكراماكا دا (ق)

 ةيقالسلاو نكيترس 9 ةانف 3 ةناندمب هالكاو ىو رقم زهق شسايستلاو

 نطاسب ع نأ وهو ةصهرلا نم صهرتو لب الآ نم ماظعلا يق ال

 000 نم رو# هليعال ةنتعاام كرت وإ هناكم ىكتيؤأ فتهوي ٠ ىف رفاحلا

 رن اطلع حا ضو ءارتمو ندم عمج زعملاو 0 ماقملا

 ارذن اهل بيغضلاب ىفوت قنارخ مهبايث تحت تليخ اوسلج اذا
 ارمع نعدت الو ىنعرباج ابأ ىتلاسر كيدل غلب برك ابا

 ا يئارألا نوم ىتفلا ومو قنرخ عمج ودا ركل تعط طابع

 كى

 1 مه اح أ علا يتاتلا هيوض ةيكحلاو وكلت

 . توصت "املأ

 "أ رشع ةدراو ريطلا لاخ ءاملأ نم هتسأ ىف دووت اوهار ود وش مهن

 ”ال) نا لاخ منال ءاملأ ذو رت امثأ (ق) مهيلع |ديس هولعج |ودؤس

 0 دل رم رهطأ رئاطاوفو ليبخ ىه نب لثاو داوأ هتظلو ةقيح نم ريثعل كرد

 لاقو ىريتنشلا تايبالا هذه تبثي مو دنه نبو رمع وجيب (:لاقو)

 . ةلوجتم اهنأ نيلكلا نبأ



 اإل )

 كامل | اي ااوونباع هلل ءايسشلاو 0 َ 0 لاو مئادلا ل هائلا

 حيرق ”امب ت بلش قوفص م ةفطن اهتقير ناك :
 حيح صىميدأو ىصق ريغ كلام ىنب نمىنأ ملس 5

 ةاضلا 11 |

 ضلع هريغو قي وس ن م لفد 6 دال ىلا "ع اهلل كو حب رفو

 ا ا نم ْئأ ةوفص : نمو َى

 170 دياع ؛ىقن هضرغ نأ ىنعي اك حسوحضو ىئىلح 1 كدعب ىصقو

 حومجلا نيبج طوسلابكب رض ةأرج ىذ لك ىنع نوفني .
 خوبقلاو اعم هللأو . بيشلاو +. ىنعار دق بيشلا تيار: امل

 ككانم أ لكم 5 ثول كتر د عاكتلا ةأرخلا نوعنمي ُنوفني

 .عضيقلا حوبقلاو هيحاص لح منتيملاوهو حومجلل سرغلا 0

 حوبس ةارج' تاذ“ ةجمدم ' ةنازيغ ,قوف ”ىّرب "َتلَمَح

 حير طسو بجل ثيغرمك اهعوضومو لوز اهعوفرم

 حمستح وبسوى رجىأءأرجو قلخلا ةعمتجم ةجم دمو ىف ايثو 20

 امنأو ةبلصلا ةقانلا ةناريعلا (ق) رعبلاىف مئاعلا حبسي ؛ امك اهريم ى ش

 عفر كاقنا نسما عقي لوعفمو اوعفر 0 ِ 00 انه اه ا

 عر ل ايكوم مؤ ا ركومتلا ال ولو غا م م

 نش د بعجاو

 1 ويس فلا لس ل ا ل
 حوشكلا قدؤ نوالا قاطناف هتين ىصو انمساوا ندع

 ةايبق نيقلا ونيو هبصإ ءايأأ ت عثا مهأَو5 نم اهريس ىف ,قفدتت ,سعثت ظ

 لع يولع ر 4 نهل رجب ملو اياطملل ريمضلاو نلكأي نيعري ةفورعم '
 در اشر للا ةلطناو 1 هبت ىصوو ر طيلا لوأ.ىيسولاو ,قايسلا

 تسييس أ اهحاوشك كذا | 0

 حينملاو الصا ىلعملارجز هتبن نم عوخ لماجو تميل

 خوبنلا ولا وص نيريجح فايسلا ةنلدأج لتر
 ىلع ترغصباو ا عاق هيلع دوعب نال ردغ 2 مسأا لماع
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 دل و ايميلك تل عقد نك زمول اكانلا لكلام ٠
 . 2رضم نّيميلا نع مهفنكت  معشقلا ةغيبر نم“ نوجلاو

 وبأ افورصم راخصو مهنم تودع ةدرظرب ءابخ : لبجلا“دوظلا

 "نم نطت" نوغلاو نِنَرْعْبلا ض أ عيمدل مسأ رهو برعلا نم نيتليبق

 طن مهفنكتو بذ 6 اأنم قي ا ع نب ةعببر

 0 5 ثعلا نظدوا اهنال' ءازمعلا رثخم “ل لاقي ةةلسفؤنا راضتأو مهب

 رفوأ زعام ىف اهنقحي الكفكرما مهنم صعي نم
 1 ل كتر .٠ ىلع نيعرادلا ضيب دن
 هلقي لثم !كهو ةضين ال قل نقوالا' اعتنلا قءايتعع- ال ناوقت 3

 عيلع نيبنلا نيعرادلاو بيتل ضسلا هأ كلّذب 7 لح ولك زج رنا

 1 وك د ىسوحافللا كار ةعلسلا  هريتكل 2

 0 اهو مل ملو اظل لاقو .ةحا ارغ نم وأ

 برص نمو 020-

 حيرق ىداّوفف مثهب تب حيصينم ماةليللاىدئاع نم

 حيي رهس اق عك طي صا ع ةرسج مهذأ ىملس يح

 نو زواجتا ا ةريخاو حو رجب ىا حورقم ىنعمب حي رقوةدادعلا نمو دفا * ؟يواحتا] ةريكا 21 رقع تعب حنارع ىةدامعلا م نئقكأ

 .لطم الب ىف 1 عارسو

 حيري ام اهب دجو هفشدق ,ابمئاه هيلق ىسماف تثناب

  حولطلاك نعظ ىلوأ مدقي رجنعثم نعرأ فاس ىف
 .نوضفنيف نعظطلا نومدقتي موقلا ىلسلا دعاتتي إم جيوب ام (ق)

 نعظو مكقبي مكعبزو هردس قفدتم رحدنعدم و 79 نعراوه ا

 .4ل | نعطلا هيش ماظع رجش وهو حلط عج حولط و ةنيعظ

 عينت ميجتك ىرقبم لاك راسل ]حالا ايف 2
 حولد 1 كل ا ع يدرج ىاقإلا ليو وع تاك

 رقدبعوأ كيج أرخافو ةروح اهمف ىشو: || نم ميلا رضأل مف ةرلأو نعفر نمل اع

 حوؤبذملا حيبذلاو ىرطلا مدل عييجنلا و ا ع عَ اهبايُ ةدلب

 لاس ىرجو ءاسنلا نانسأ هب هنا ناونفل تيد وهو ناوحنا عمج ئحاقالاو



 71 .ش 0

 سقي نيديلا ىفو ةربدم حور 0 ةباعذ
 نْوُوَح اهفلخ ويحي ءاسنخ - -ةطبنا شحوا! نم. اين

 مضوو جعفلا نو ا دو 3 عدو الا كلاب هبطت
 ةردح اهل نيعو * كا ّق 1 لاق. ةرمث ل افالحتو عضوم املج

 رسعلاو كرات راب 0 نانيع دأر ا + رخآ كَم امويقأم تقش:* ةرلب

 فدو وهو ىنالا ةزخانم هاي عض وه هللا يفشل

 نك اجل اكدلا (ىز ةلدميلا هيفا | ناز رف ا ا مزال

 :ىوردو ةماعن اه كو اهحاؤر لاح

 رشعأ اهب ىوقي ةربلم 2 حور اهلَجْر ىف انأكح

 1 لم ةياما انها و) - قتل هلل: تلق عكا
 : رفاسش قف ةربلا ىف اهطوح ةدقرغ 122- 2 اهاجلا

 ناك املا نو نث اهلزا ىلإ( رهؤبقل .هبلعوت ريقعلا
 اهاحلاب هدصت ا / ريكك ةنانشو هلق 0 هجير 5و انموي قفل :

 0 1 هوحيو ميظع رجش وهو كقرغلا ةدحاو ةدقرقلاو اهرطضأ

 ”ىد (ق) هرطم ةرثك نع باعسلا ريعتب نوربعي ريحتملا قتكك
 . هبف كسي ا

 رئتان وأ ىفرجلا ةعجسم  هيلك ان 0 م 2

 ركمبالكلانمولغسيلنا اهبلطص عاض ذأ تنقياف

 قطا + ناك مص تاك او لامع ىا-اؤدعو درت اهلا اضل
 يوسف اةزق لوا بالغلا هدمت ملاذا ىلا( قر ناسباف فاو نادل
 ْ . اهيلع تنرك اذا ' داطضت

 ربك بابشلا نم اهجلخي الو غاذجلا نم ةباج ال
 94 نمل لزمزاب فق مارحت بةيرشلا واوان

 (ق)اهعزتني اهجلخيو ةتنث فيك كا لد ةثدحلا ىه و ةعذج عمج عاذجلا

 ميرصلاو ط اننوا ١ واؤجاو- ١ قشتا, نقتواهأر  فاعفاو ؟اهلق علط نيح ةباج

 اه: امل غئأ ةءاقح 55 نوعي ةفص روخو قش دقو لمزرل 1! اف“

 .ىيجالا ايهضبو ميمأ] حتفب دوأج ايا ايبا ةانعلازع زالا(ق)“ فق تئان



 عقوتيام كاسؤب نودعي لهو ءهديري دبعل اقزر ئعنمت نلف

 ثعبأ و ا و عا |ماع ىلإ ةفرط

 تلاع لا هلاو ةفرط لتق”: هوم ثعبف ةفرط ىذدعي نايل ىل اق ريغ ىناف كليعل

 نبا ورمغ دشن راكي ةركذ مّيقب ىنزلا وردع كبع وجهن ةفرط تت

 : ةمف ةفرط لاق لذه

 مران تقلع تايم ان) او يح ببم فامآ كتلككم الا
 اي اارإ ىج لاف لاما واو تاهو حيض ؤلا ءاوسا لف

 كأ يح َدو 0 ا ةمد ةيندلا ١ كو نَكأَو 4نل وق ا 2

 ١ 1 1 لك ريثو يبت | ايجي ١-0 نسكب اكمل كوبر ض

 هلبقل كلذ نم دعا هول ا ولو هولذ و أ مهنا ىنعد 1 الآ عويش ىلع 0 الل

 ٠ ”.ىريتنشلا اهوري ملو أضيأ ةفرط لاقو

 ا كابل] لييحلاوا وكام لترا ىدايالا انه نعت أ (ق)
 7 0 نأ 2 ال ول

 دوزا اهفد نوما فرح .نئإع قارعلا نحص. تبج ال
 'قسي مادقلا هاقنت عرف اهب ليحرلا موي ىنعتم

 اهنا فارق نزولا ارض ندع ةيدااةوط _ىد اعلا هدم
 تغطق نا .(قز اهطاشن.نم لئام روزأو اهبنج اهفدو ةميظعلاوأ ةلو زهملاو

 ندع نم حدق عرفو ىلةعتم اهريص .ىأ (ق) هراتخا هاقنتو هتعسو هضرع

 يو ا نم عرف وه ىا حوديفلل هبرض لثم اذهو نصغلا

 ركبت وأ حورت 0 أعم 0 نانفا .لزنت

 زاتجت ئورزيو بورض نانفأو (ق) لمرل نم ةعطقلا مي ملا

 مديرفلاز زاوملاو تلوح واتجت او 17 0 اا

 ةعرشنا لي الو ةرجاهلأ ىف ريست رجهتو ةقانلل اهي ىف ريمضلاو اهطاسوأ

 .روكنلا تنقلو ىووبتنك" ,كبتو
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 : ام وهو "ةكرح درقلا نم :ذوغأم لوتسنل ئاونعم كيكوتاةدرقمو امنم
 أضيرع جسني ريس ةدقعلاب عسنأاو هتباعت اولا لف دكلاو . رمل 1 :

 .ةعسن هنم ةعطقلاو لاحرلاهب نفض لاجل عا ةنه ىلع

 ريدشلاو' قن روخلا هككانم  -:كنيلع "ىلا قخنإذ قا !انلف

 رورغ اهيف ةفيحص ىطب :تابذاك دعاوم ىلزجنيل
 عمج نكاسمو .دنه نب ورمع هب ىنعي كيلمو ةغانالا نم تغنأ

 ىل هاهن روخ برعم ربكحالا نامعنلل رضق سكو دفك قنروخلاو خركسم

 ا نم ةريحلا ةيحانب عضوم . ماك ليلسلاو هفولالا ولو لك الأ عضوم

 حا | ىا دعاوم ىلإ زجنيلو ردنملال] لزانم 0 ةريحلاب رصق ليقو قارعلا

 ه1 .تتك هنأ ىنعي لطابلا مضلاب نو رغلاو :كعاوم فعض”نايذاكو منعا

 . اه وعلو ملف ةدعب

 روجفلا كلملا ةقيلخ سئبو ىنظ مث : نلخاف ىندعواف

 ريخ أ هبف رثكالادهولان ال نلثك آلآ رك نم أىنهو ىقدعو ىل علا

 كانه ىنعيهب ةراشأ مسأ مو وليف 2 انهوهو سكعلاب داعيالاو

 قحلان ع 8 روجفلاو ةعيبطلا ةقيلذلاو فرصتي ال ىفرظ ديعبلا ناكملل

 امهلتقي نأ هرمأو نيرحبلاب هلماع ىلا سياتا|و ةفرطل دنه نب و رمع بتكو

 نم نأ ةهباثك عفد هنأف ع !ااماف الام ايهيطعي ناو تتنك هنأ امهههوأو

 ايوا يع ةفرط امأو ىجنو رفف لماع كليلاهبيف رمأ ايب كل 0

 >2 لاقف .ناقعو ءابظ هل .تدنس قيرطلاى ف ناك ايلف هباتككفي.نأ ىاو

 تايبالاذه ىبريبشلا

 تيرم عبس ليمخو ذم نلطابع تمد دلل اهي
 انبقو ةرتثك ةومح و ءابظلا نم تاس فلام سطاع موج نسطاوعلا

 100 عي رس ا عمصم (ق) فورعم ىبطلاو ليلقب لبق حبصلا (
 ٠ نينذ الإ ردغص

 0 اهناك حانجلاب ثفذ ءازجعو
 (قز هب شخغتم عنقم و ءأ ا11تاحل اوت وينو يراوغ مانجلاب كيف

 نيتربادلا ةديدش اهنال لاقيو اضايب اه زجع ىف نال اباقعىنعي



| 
 ب م

 - ببلد

 نأ زالت مالا نست هبات هان را يشمل 57 د م ةلوق

 سيلتلاو ةفرط نأ لضفملا رو لاط 2 رلاب زم وهالو هدنع لحنف

 هقؤزلب . ايه رمأو شوباق ةبإاحص ىف ايهلعكف دنه نب ورمع ىلع امدق

 ديصلا ىف اهوي بكري .نأكو وهللا هبعفي: اباش :سوناق. .ناكحو
 نا ركش اع نيبقو" .ةتنثع دال عيوتح ناضكحتشرري هعم امهو

 ةراكف ىيعلا كل هفداره كانا فارسا دغلا نم نسب يو[

 ةفرط رجضف هيلا الصي ملو هلكر اهناا 1 ذي 3 ىلع اموي سوباق

 ننه نيورمع نأ ىرمتنشلاو. تدكسلا نبأ لاقو ةديصقلا هذه لاقف

 هديص ىف بكري اود مومف ةمعل» ماودو سوب موي هل ناكو اريرش ناك روكذملا
 ١ قدا لح ر" تينع نوعا قاف هبايع نناتلا قي مويو قلي نم لتقي

 .كلذ 1 ةفرط هأدهف هلك هرهد !ذه ناكف

 اةوديعلا  ينتداعل اهيد اع ”-- مشَج ونب تناك ولف

 .ةليبق 0 عامود (ق) روهعلاو ةفو رعم ةليبق ركب نب مكس وول

 ريكنز ىندالانم مهل حيتا اموق تيداع املك ىئنارأ

 ريغص عرضوا نسلا ربك الا سانلاديعو ىشخي لهو
 .م كك ةلعفو قيعضلا ةكرح عارضلاو ر بقت ىأ ريكن مهل 'ردق حتا

 روهالا تفلاخت نا سيقو : ميجلىنب دالب ىتيندتس

 روك ذلا حقولاو سيعلاقاتع اهاون تطش ناو نابيشو
 نابيشو رمأ عوج رومالاو تفلتخا"تفلاختو ناتليبق سيقو ميج ونب

 ملا عب سلا ىوت ىت لا اهييح- اك اهأونو ايا كطتو انفي ٌةلنبق

 1 ءايلاءلستل ْ 30 را حِينْلا لب الأ ىف 00

 للا لن داما 11 + دوم "1 ا ا 00
 روكو عسن اهل ةدرق»م لوسن ةركذم ىلع ريطب

 ما نكمل ككياعاوا عر تبول زمن قمع لوك كقول
 اريطي ةقلقي قيلاهقشلا.ذاثعا أم 13! :ءاتغمو نانحلا ل قلقت ىو رغم تابذ

 كاذو اهرعش طقس ىتلالوستلاو ركذلا ليجلاةقلخك ئأ ةركذم ةقاذ ىلع



0 1 

 حتشفب كونلاو هدعب ِكلملل هحشري ناكو دنه نب ورمع 5 سوباق

 نزيو قه< سوباف ناكو ةدحوملابو ةثلثملاب ىوري ريثكو ةقاملا نونلا

 1 .هسفن ىف

 روجيوادصقيمكحلاكاذك ص نهز قهرطنلا تيلغق

 ثم اما تاقتلالا نلت دلع تالا دكا“ كلا ا

 رخالا لوقلا ىلع ورفع نم امأو هيلس نب لضفملا لوف" للك

 دل ةبابي( لع كدت دا تا

 ةيمسأ ةلمج مكحلا كاذكو نيللا لهسلا ىخرلاو هدعب ىتلا تايبالا ىف هنيب

 ةييشتلا ح 31 دصقي هلوقو الثم اهلسرأ مك ا وذ ىف اضم فنذح ؛ىلع

 كالا ناناط و ةطسوومل ذأ ان درف دباب 0 رهالا ف بصق ف كش ١

 .دخا نا ماو

 ريطتالو عابتاجبللا وبطن موي ناووكللج ٠
 كلب اهدي وللا زيكا قعود اسيد لهب عفرلاب موي انل ىور

 نوكيو ةفلقبلا نفك اناةيكللاو رهدلا ن ا 2 ىلع نيعضوملا ىف

 ناذقشو ناقش هريظنو فو رعم رباط وهو ناو ركع مج وه ملعالا لاق ءارلأ

00 

 ا رك عمج نأو رك نوكيدفو نآاتلف عمجلاو ناتلف رامحو نانكروو ناشروو

 العاقإو مجرتلا الع ُتوِصنم تاينئابلاو اناخاو بن ونايف ىلا ل
 رثكالا ومو تيكسلا خربا لاقباضيا مضرلاب ىو ارو ناوركلا ريض ريطت
 ىف ار وصملا نم لدتلا ىلع نوكي ةنقوأ عطقلا يلف 1 ماليا
 ”ريحلا نيا ضيا عطل سول 1

 روقصلا بدحلاب نه دراطت  ءوس مويف نهموي 0

 ىورو وس ىأ ند ا تفيد وعم ا .غوولَو ناوركلل ن ه ىف ريمضلا .

 نيتلمهمل ا! تف بدكلاو ظبي نهدراطتو مانظيب وهو ويت عضوم نس

 ودا دال ! سف 0 ناوركلا موي ل لوقي ظلغو ضرالا نم عفترأ م

 .نيهأ وشلاو ةازبلا نم ديصي عش لك وهو رقص ميج روقصلاو نول

 ريسن امو لحن امءافوقو ابكر لظنف .انموي اماو
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 "ا ١ | 1 اول ع توبص 0000
 , ريطا قوش نم هيلا تدكف يىداّؤف هل شهف درب تلج

 را 0 دار هبش شيجولا ةرقب ةاهملاو ةوتفلا ةلهج ةوبصلا

 . حاترأو هل»نقخ ىأ ىداٌؤف «] شهو جدني اك ًانانسا ىأ افو

 ريسيلا ىلوخ نم لاني سيلو اهيف فرطلا راحي ةهرهرب

 روغيوا دجني سافلا تحنك الوق نامعنلا لحناو ا.وعدف

 0 ل ا معلا ةءاشلا)ايحسلا ىازملا هيف علا
 0 0 3 صفع د اطعدطعإ ىأالوقن ادعت !|لحناواهكر 3 اهعدف

 أب رغم ردنا م ٠ لكوهو روغلا ىف 1 روغيوأدجن ىنأي فجشلاو 0 افلأو

 . س انلأىف 0 الوق ىل ةماهك نع

 روخت انتبق :لو- ائوغر ورمع كلملا ناكم انل تيلف

 كلم نم يصور نسكلاباهلصاو مإللا.نوكسو: ميملا: ختفي: كتيلدلا
 ' رخّوم اهمسا اًثوغرو مدقم تريل ربخ انلو 000 ذأ مهرمأ نسانلا لع

 الاحراص مدق أملف ثوغر ) ةفص نصل 72 6 لؤعرط كايلأ نراكجو

 ومال اناناف ةرقيلل_ روح انا ضأو تاوضت ر وحتوب عض ءاربلا ةععتلا توفرلاو

 "د لطب تسلا مده رعت كلا ماد

 رورد ةنكرم اهترضو  اهامداق لبسأ تارهزلا نم

 ل ناطق و انامل ازاذغ اهنال جم و قالملا تالبلق تارفزلا

 نكنأو نيمداق مولع ةعبرأ اهل نقال ةقانلل اهيليمأ و تافلخا تالا و

 ناكرأ امل “ىتلا ةنكرملاو عرضلا مل حتفلاب ةرضلاو ةانشلل .نيمداقلا ٌراعتسان
 ناز وعلل لانا اة كنوملا سكران لص[ وت ا نارظر ىا

 دنت اعلا يسرب اد كيف نال انل انحش
 0 اان نك ويازلا عنب لجر ةينثت نالت و ةكراشملا نو انكراشب
 فصي رفنت رونتو اهجقلت ىل'شابكلا اهولعتو ناضلا دالوأ:نم ا

 هاف كلا اع .نزكذلا تقلا نق اهنا ور اهدالوأ ةرتكرو اهرح ةرازغ

 ليكن كلود افكتلم  طلختلا 2+ رده“ نب سّوباق نآ كرمعل
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 4 ض ؛

 اند: دففيك قمت نظفي انفايقاو + صبامتخ اناا لكس ىان
 اممعملا سيئرلا ىدرا ىذلا ىمعو ةندانر كما رابكلا كونا .ىبأ

 ةنميلاو بلقلاو ةمدقإ] قرذ سمخ هنال كلذب ىمس شيجاا سيلا

 تنل ةقيكل فقسق منانزو ..ةضاخ ىلا هكا ((افا) يف[ سلا 2
 ا .هردلص هحخ رز هاماعأو . ءاجشلارابحلاو . هسرف نع طخلززذأو .هدئاف وأ

 .مهيلع هموق هدوس ىذلا ىنعي ةمايعلا هيلع كا! ممعملاو لتق

 امعناف ورمع دبع ىملظ مار دقل هيغبو و_هع دبع نم ابجع ايف

 امضهأ ماق !ذا احشك هل ناو ىنغ اذ ليق نا ريغ هيف ريخاآالو

 ةرصاخلان يب ام حشكلا ل غلاب معنأو "ل مع نبأ و ريع دبع

 تارك ىف وييوعا 3 يقم أ سعى رع يطل مضهأو . ىلخلا علضلاىل

 . اههدعب امو ندتيبلا نيذه ىلع ىرمتنشلا رضتقاو :ىنغ ىادجأو' لبق

 امهلم ةوارس نم بيسع نلقي هلوح نفكوءي ىحلا 'اسن ناو
 ةقيقد ةمدقتسم لخغنلا نم ةديرج بيشعلاو هلَوَخ نردتضي نفكعي

 .لخنلاةريثكن ي ردبلاب ةي رف (ق)لخنلا ردثك عضوم مهلم ةوارسو اهضوط ظلتلت

 امحساأ ةرسالا درو اخفن ىرت ةناب ةبعش قوف حالسلا ناك

 ىؤريو(ق)فورعم روش وهون ابلا ةدداوةنابلاو ندغلا فر طةبغشلا

 نسج ىف قئارطلا ةرسالاو برطلا نول نم ةرفص ىف داوس مّعدالاو امدصأ

 ةناب نصغ ىلع هحالس ناكىاهريغو نارفعزلا نم بيطلاو هون وللادرو هلعج
 ْ .ةلجرو هيحعاترتك اضفت[ خو هنت ١

 امروم اسنج ضأ ىتح ليللا نم عببرأو راهنلا.ب ناتبرش هل

 امثجي ىبلقل لعجا هطعأ ناو . هبلق ضحملا رهغي ىتح برشيو

 .نايئرلاى!ناباسلا ضسلاوم رولادضسلاوامر ولأن غس:قوردو (ق)
 لاقو هبرش نم رثكا مل هتيطعا نأ لوقي, يبلقب-كرذأ ىوريو

 .دذه نب و رمع وعهي :

 رييفحوأ تبخ نهب موي رودخ ةرظانب ىليل نمأ
 ولعأو رق عمج رودخو نشف ل اقول ليج ةرظانو ةأرهأ مسا ا

 نبخو عضرف مش تبخو دصقي ماويو تيبلاةيحان ىف ةيراجلل دمي رئس
 . عضم : ميرا ةطجبلا ”املاب
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 ربالا اهجلوت نا ا-ونع قياضت اجلاوم نجلتي ىفاوقلا تيأر
 حلاوم جولولان م اق نجلتوي هل اا نلخادي نعلتيو فلق اني 0

 ا ةريدقمو 0 0 الأو جولولا أع دوم 5

 0 ل ا ييأس ا

 | ١ لاو اهلا ىقش تي تقرع مثعيب رلا تلك |اذااهدولج نم حوفت ةبيط ةحفذ

 ١ همع ىنبدحأ و _ ممعددع وحمد د لاقو دووك كلذو او رعشلالك !دبجت

 0 ةوجنب انا ماوقالا ملع بقل

 اهصعيف ريجتسملا اهيلا 2 اهطسو لذلا خدي ال ةمضه انل

 ان ةليملاو ةعف ةرلأ نع انهي ئنك ةبضهلا كلذنكو ةدرملا لعملا ةوعنلا

 < صعد و : اهاياجلل |ىوايو . ملظت

 امرحم سانلا ىلع السب انتارأاجو هسزعو ريخب انيف انراج ىرت
 امري! رماألا زاؤانم ام اذا تو هد وقت رج نابللا لثم عراد

 .لوضفةل شدج ن : عر نودل | وبصْيالو دخا نهملظي ال ىأ 1 - نست

 هسشأو ل هك هند نمهع هلام - علا رواسأو :لقاغ كس قش 8 ميظعلا رجملاو

 2 : تيفتلا مربأو

 امحلا كتفي ميسقت انما ىبأ . لوقم ةعيسدلا م>ض ىوقلا ديدش

 ةعيستلاو اوينظع ةعيسدلامخضو فشخ | كف مضلاب ذوق يهم ئتوقلا

 كل 7 ىانف :فلأو .ةياب الأ نم ىو :قطظنلاىألوقلا ذ ةغلا من وقم .ةيطعلا

 2 دس ىلع لمح مومن 4يز وف هتأى شو 0 الار 4 مه 0

 د رخل ىف عاعشلالعفي نكت

 امجنا كدقل دام اماذأ نعطو ا نع ماهلا ليزي نعطب

 امطحتف اذهل راوعس اهل ا نض ةبسشك_ اند و اعوأ أ 5 ا اذأ

 راع .اهنلع نكس ىتلابناق انيلااببابك دعب و 510000 ةماه ادت ماهلا

 قا ءارم د 0 روس و 7 - ةمايح يدك ةنئااتس هي مجثأو ٠.ىرجح

 71 مطحتو ةاَنَق عوج اذ انقلأو او ةروس اهنول َْق



 كشأو ف نم رضخ وه ىأ (ق)ز هما 1 .نمملاب دأو سدضق
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 ىو هالثع اعيم قل ايلازا هتلكحتو ةئاحأ هنيطقو هاندا املا ل

 .نمس ور تافشاك ارس اوحوأ كانه لتق هت|ىنعيعمدلااهبذخ أ مئات

 ارباحي ليتق ام ليتق تلقو . اننيب ةوادع ىلع هلا تفنا
 ٠ أرعاب الأو مهو زغ !دعَم نلكو ”نولاتت نأ مهدعب كنعنمي الف

 أرهامج نعبتي ليخ ريهأهج مهرزت مل نا رمح | نب رشتالف
 نب كلام نِب رباحيو .ةوادعلا: نم اننيب ام  ىلع_ هل. تيضغ هل تقنأ

 د رزه لحعلا لالخ اس (لف انهم اقو ءاضامايسل هاتان ظالم
 .ئلريتسلاءاهاو ام ملو كنه نإ

 ردع نوما علال رداعدعمم (كط 2 ةلوهح تينا كنماايعلا 0
 لمحي ىتلالبالا ةلومحلاو الكلانم عضوملا ةديجلا رّئبلا دجلا (ق)
 ايف كتعاط ىف رضمو كتماط لمأ. ىف نعن ا 0 لما 570

 1 انيلع رتل .انلاب
 مآ ىأ شيلا داولا هيلع لطف: :قلابت دارن اهتم 1 ىار

 رطملاو ىقسلاب حاورالا اهرواعت ةليلو اهوي 'ارعزلا ىلعتمماقا
 ملف اهرقتحاف اهاتاف جاجحلا اهيلع لمعتسأ ةبصخ نميلاب ةدلب ةلابت

 :"ارهزلا .ةرارملاب.ف وزعم رقملاو جاجحلا ىلع ةلائت نم نوهأ ليقف: اهلخلي
 .خير عمج حاورالاو اهيلع بقاغتت اهرواعتؤا :فو رغم عض وم

 رمقلاو سمشلااهعرتساملو اراذح .امهنم سوباق ناراجاهل ناكو
 ررغ هب ثاغتسملا راوجلا ضعبو اهراجأ نمم ناكدنه نبورمعو

 لق لوقي | ظيفجح أ مهنم نك وادا ماو رفعوا أههنم سوبأق 00 قر

 لكتاو ردقلاو سمشلا راوج ىف اهكرتأ مل لوقي اهعضأ ملو ىدنع تقدوتسا

 .ىرمنلا سيق نب رشب وهو سيق نب: رشب ىوريو اهبف امهبلع

 ربأ امهو ةمذ ىفوا ىاراجف ' هراوج اخي راجاذ ناك نيف
 رمخلا ىل اولجي ىتح ىتريج هب. ىقتاو مس نحص اسنع ناخاس

 ددهتياةناذ رثخلا ك اولجي مل ن|ى و ريورادإأ رب ةلاعارحرلا“انالا نحضلا(ق)

 وضل ارك ارا داق تاوسوقو 9 0 لضفملا ىو روهرعشب مه



 ىركبلا دبعلانب ةفرط لاق 0 هيت ىلع ملسو هللأ لد و
 || ةمام نبا ورمع خا ناكو دارم لع دن نق ءرمعأ : يو ةلكارلا
 اق .ىرمتنشلا 18 ملو اوعجرو هولتقف هيلع مهدجنتسأ

 0٠ |( 5 تانكاب] ايئايا '  شحم ل رتام نم نبورمغا
 ١ ارتاو كل مهعمج“ ىحضاو اعيمح ةميرج |اوباصأ دق ادارم ناف

 قأرلاىرث امب ىا لوتقيلاءوخا و رهع نابسح وبا (ق) اولتق اوت امأ
 , رتاوو .أراهج خت نيو ها ةمي رخو" ةةقاور عم. ةلسق“ دارمو .مهيف

 ' .ش . هيف ملطلاوا لكلاب و رولان م
: / 

 ٌْ ا اوشارشلا دنعصلاب هيلع اوقل ال ةميصع نصحلا نم ىدان هنأ ولف

 / . ارداق بلطي ناك ام ىلع ىحضال . . هنود نارق كانبا ترطخ ولو

 ْ و عويس ةديشلاو ةيعملا نيفادا و .ةباكع نب ةبلعُت نصخلا (قز

 ا تعفر اوت ءانبأ تت وظفلاو .ندعبر ,الاىل 1 نه اي ةبصعو كيحو ْ

 .ةماميلاب ةيرق نأرقو ةفينح ىنب نم نآارق ءانبأ (ق)١ اهفويست تبا 7
 00 لع زرماول ةيئاحل لبا دنيا لك ةتييش ىلو

 ١ ارئاربلا زاجحلا ىلعأ 4 نوفوسي ارشعم ناليع سيق نماعد نكسلو . 2

 ليلا لبن بق نالمك لاكقو د .ةفو رعم ةليبق بلغتو . ةدوضح هنتدعش

 3 .ناوهشي نوفوسيو كا أرالار مث وك. ركون عمج ركاربلا (قز كو رجم

 أرك انهو افراع بيضق نطبب اتيمو ايح سانلا ريخ نا الا

 0000 ايلي هيلع امايقا ةلللقو هلام رمي سقي
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 6  ناويد حرش [8--

 ابعلا نب ةف
 ا 2ا يل

 71 3 ائإ
 ةقر ََط ناؤيدل 00 ةيئانع لّقق دعي 5 .هدحبي ىند ال نم كح ملسو هللا ىلدو .ةلحو هللديدا

 تا لا نع نر هاو ل 0 ةيلهاج ا ءارعش لوحف دحا دبعلان با
 هتسلاحرش ف قرم حل أورد ملا ع تهبنو نسوق عرمب د ف ل نس هدد كايا

 ان قنغلا
 .ئطيقنشلا نيمالا ند ثيم كافت ةيلا ندقفلا

 اا ا ْ

 طوق ميكا ولت

 ٠ ئساةعبطم «كدهنرروأا» :؛كنأزق

 00 ا ا
 3ء17م71-0(م01 م3215 رام اا 316“
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